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NASTAVNA JEDINICA: KAKO PROVODIMO SLOBODNO VRIJEME? 

CILJ: Učenici će znati objasniti zašto je važno kvalitetno slaviti nedjelju kao dan Gospodnji. 

Na samome početku prekrižite se i pročitajte tekst: SVE IMA SVOJE DOBA I SVAKI POSAO POD 

NEBOM SVOJE VRIJEME. VRIJEME RAĐANJA I VRIJEME UMIRANJA; VRIJEME SAĐENJA I VRIJEME 

ČUPANJA POSAĐENOGA;VRIJEME UBIJANJA IVRIJEME LIJEČENJA; VRIJEME RUŠENJA I VRIJEME 

GRAĐENJA; VRIJEME PLAČA I VRIJEME SMIJEHA; VRIJEME TUGOVANJA I VRIJEME PLESANJA. VRIJEME 

BACANJA KAMENJA I VRIJEME SABIRANJA KAMENJA; VRIJEME TRAŽENJA I VRIJEME GUBLJENJA; 

VRIJEME ČUVANJA I VRIJEME ODBACIVANJA. VRIJEME DERANJA I VRIJEME ŠIJENJA, VRIJEME ŠUTNJE I 

VRIJEME GOVORENJA,VRIJEME LJUBLJENJA I VRIJEME MRŽNJE, VRIJEME RATA I VRIJEME MIRA.    

Prop 3,1-8                                                                                                                                                                 

Prije stotinjak godina čovjek radnik je radio i do 14 sati dnevno. Danas je radno vrijeme kraće, ali 

posvuda oko sebe primjećujemo ljude koji su nervozni, nezadovoljni i uvijek u žurbi. Pa postavljamo 

pitanje; Je li problem čovjek ili vrijeme? 

POSTOJI LI SLOBODNO VRIJEME?  

 Kada zastanemo i razmislimo uviđamo da je naše vrijeme uvijek nečim ispunjeno. I kad ništa ne 

radimo, mi se ne odmaramo. Što je onda slobodno vrijeme? Slobodno vrijeme je vrijeme kada smo 

slobodni od profesionalnih obaveza i svakodnevnih dužnosti. To je vrijeme ispunjeno drugim i 

drukčijim sadržajima. Danas imamo trend skraćivanja radnog vremena – čovjek ima sve više 

slobodnog vremena koje koristi na najrazličitije načine. Čovjek ima pravo na odmor, kako bi fizički i 

psihički bio spreman na rad. Vrijeme služi čovjeku da kvalitetno i stvaralački osmisli svoje 

svakodnevno  življenje.     

 DAN GOSPODNJI I SLOBODNO VRIJEME 

 Odmor je vrijeme koje posvećujemo sebi,svojoj obitelji i u konačnici Bogu. Židovi su strogo 

obdržavali SUBOTU kao dan posvećen Gospodinu –s uzdržavali su se od svih poslova,pa čak i pod 

cijenu da propuste učiniti dobro djelo. Isus pak naglašava važnost čovjeka; Je li subotom dopušteno 

činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti? Jer subota je stvorena radi čovjeka ,a ne čovjek radi 

subote.  Dan Gospodnji za kršćane je nedjelja, nedjelja je dan Isusovog uskrsnuća. Za kršćanske 

zemlje nedjelja je neradni dan. Kršćani nedjelju slave odlazeći na svetu misu, sudjelujući u 

euharistijskom slavlju, molitvom i suzdržavajući se od svakodnevnih poslova. Čineći  to pokazujemo 

da naš život pripada Bogu, kojemu smo  i dužni posvetiti svoje vrijeme. Taj dan kao kršćani trebamo 

posvetiti i svojoj obitelji, ali i posjetiti svoju rodbinu i prijatelje, ali i one koji su bolesni i u potrebi. 

 ČIME ISPUNITI SLOBODNO VRIJEME?        

 Nije samo nedjelja dan odmora. Svaki dan bi trebali imati slobodno vrijeme ispunjeno kvalitetnim 

sadržajem. No odmor ne smije biti isprazno vrijeme, trebamo misliti i na svoju dušu koja traži ljubav, 

blizinu, razumijevanje, smisao, Boga. Trebamo ostaviti vrijeme za sebe, za molitvu, zabavu, igru, 

posjete, čitanje... ako slobodno vrijeme raznovrsno koristimo ono je ispunjenije. Trebamo se čuvati 



dviju krajnosti. Jedna je stalno trčanje, gdje postajemo robovi vremena i druga je besposlenost i 

uzaludno traćenje vremena koje nam je Bog darovao. Rad i slobodno vrijeme trebaju poticati sklad 

dušei tijela svakog čovjeka.  

Tijek sata; 

A) PROČITATI NAPISANI TEKST I PROČITATI U VAŠEM UDŽBENIKU STR. 167-170. 

B) PREPISATI I ODGOVORITI NA PITANJA: ŠTO PODRAZUMIJEVA IZRAZ SLOBODNO VRIJEME?        

NA ŠTO SVAKI RADNIK IMA PRAVO? KAKO ČOVJEK TREBA ISPUNITI SVOJE SLOBODNO 

VRIJEME? ZAŠTO JE ODMOR VAŽAN ČOVJEKU? KAKO ŽIDOVI OBDRŽAVAJU SUBOTU? ZAŠTO 

IH JE ISUS PREKORAVAO? ZAŠTO JE ZA KRŠĆANE NEDJELJA DAN GOSPODNJI? KOME TAJ DAN 

TREBAMO POSVETITI I KAKO?  NA KOJI NAČIN NEDJELJU POSVEĆUJEMO BOGU? ŠTO JE 

POTREBNO LJUDSKOJ DUŠI?  

C) POGLEDAJTE NA STRANICI: 

https://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/nastavni-materijali/osmosmjerke/194-

plimsollov-znak-pps 
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