
 

DOĐI NA KONCERT: OTVORITE VRATA KRISTU! 
 

 U subotu 25. rujna 
2021. godine, u okviru 
Biskupijskog dana, u dvorištu 
katoličkih škola u Požegi 
mladi vjernici Požeške 
biskupije organiziraju 
glazbeno-duhovni program 
„Otvorite vrata Kristu 2021.“ s početkom u 20.00 sati. Geslom i drugim 
elementima glazbeno-duhovni program želi istaknuti povezanost sa životom i 
likom svetog pape Ivana Pavla II., utemeljitelja Požeške biskupije te pomoći 
mladima da potaknuti njegovim riječima i primjerom odgovore na Božji poziv. 
U ovogodišnjem programu, primjerenom okolnostima pandemije 
koronavirusa, nastupaju Stjepan Lach, Matej Galić, Bruna Oberan, Bruno Čolak 
i Amorose, a prati ih uži Biskupijski zbor mladih te bend zajednice „Srce 
Isusovo“ iz Zagreba. Pri kraju glazbeno-duhovnog programa svi prisutni će se 
uputiti u požešku Katedralu i iskazati poštovanje svetom Ivanu Pavlu II. pred 
njegovom relikvijom, a potom će uslijediti euharistijsko klanjanje. Vidimo se!!! 
 

SMIJEH NIJE GRIJEH:  Vjeroučitelj se nakašlja nekoliko puta, ali Perica i 

dalje spava na satu. – Perice, ne možeš spavati na satu vjeronauka! 

Perica se trgne pa reče: – Ma, mogao bih ja da vi toliko ne kašljete! 😊 

 
PJESMA TJEDNA  

   
 

ARKA – VJERONAUČNI LISTIĆ ZA UČENJE, ZABAVU, IGRU I DUHOVNI RAST 

Katolička osnovna škola - Požega, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega.  
Naklada: 200 kom, uređuju Zvonimir Zelenika  i Ana Matković.    

 

ZA UČENJE, ZABAVU, IGRU I 
DUHOVNI RAST. 

 

DUC IN ALTUM!   Lk 5,4 

 
 

STIGLA JE ARKA – VJERONAUČNI LISTIĆ! 
 

 Hvaljen Isus i Marija! Dragi mladi prijatelju, vjeroučeniče(ce) 
Katoličke osnovne škole u Požegi, upravo čitaš Arku – vjeronaučni listić 
za učenje, zabavu i duhovni rast. Tijekom ove školske godine ćemo 
ploviti zajedno našom Arkom, rasti u prijateljstvu s Bogom i bližnjim, 
istraživati zanimljive i poučne zadatke, tražiti dobro i lijepo po 
društvenim mrežama, rješavati kvizove, šaliti se… a za najspretnije 
pripremili smo i male nagrade!!! 
 U prvome broju naše Arke učimo kako učiti. Naša školska 
psihologinja Ana pripremila je važne informacije koje ti mogu pomoći da 
dobro kreneš u novu školsku godinu. Nakon ljetnog odmora važno je 
podsjetiti se i(ili) naučiti kako učiti! I ne zaboravi UČITI JE LAKO, 
ZAJEDNO ISTRAŽIMO KAKO! 
 Ako ne znaš kamo za vikend, nakon subotnje proslave 
Biskupijskog dana u Katedrali dođi na večernji koncert s početkom u 
20.00 sati. Povedi prijatelje i roditelje! Djelić atmosfere otkrit ćeš na QR 
kodovima na pozadini listića.   
 Za nagradni zadatak današnje Arke potrebno je riješiti 
osmosmjerku koja će ti otkriti ime nama važnog i dragog sveca! 
Osmosmjerku pronađi na središnjoj stranici kao i uputu kako doći do 
nagrade!  
 I za kraj, zašto baš naziv „Arka“. Uzeli smo ga jer predstavlja 
Božju građevinu koju su napravili vrijedni i vjerni Noa i njegova obitelj. 
To i mi u našoj školi i na vjeronauku želimo biti. Božja građevina, 
vrijedna i vjerna! Pozdravljaju te urednici…     
                               vjeroučitelj Zvonimir i školska psihologinja Ana  

GODIŠTE I. /BR. 1. 20. RUJNA 2021. 
 

 



UČITI JE LAKO, ZAJEDNO ISTRAŽIMO KAKO! 
 

Što prvo pomisliš kad čuješ riječ UČENJE?  
Koje EMOCIJE tad prevladavaju kod tebe?                                                
Prepoznaješ li koji su tvoji „OMETAČI“ učenja? 
 

UNUTARNJI  OMETAČI: neodlučnost i odgađanje učenja, 
osobni problemi, maštanje - „bježanje“ misli       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

VANJSKI OMETAČI: „zabavniji“ sadržaji,  mobitel, tv,…, buka i nered…  
 

Ako želiš razviti stil učenja koji će ti pomoći u ostvarivanju boljeg uspjeha u 
kraćem vremenu  -   UČITI JE LAKO, ZAJEDNO ISTRAŽIMO KAKO! 
  
 I. faza: ŠTO ĆU?  Emocije i motivacija prožimaju svaku situaciju učenja i jako 
su važne za učenje:  načini motivacijski poster koji sadrži omiljene citate i sve 
što te pokreće prema napretku!  GLAVNI POTICAJ UČENJU SU: 

POZITIVAN STAV - „Ja mogu“, „Ja hoću“ 
UGODNE MISLI   - Što više uživam bolje učim 

POZITIVNA OČEKIVANJA -  „Vjerujem da ću uspjeti“ 
 
 

NE ZABORAVI: ČOVJEK UČI CIJELOG ŽIVOTA I TO NAS ČINI POSEBNIMA I 
OBOGAĆUJE NAS! SVAKI DAN TREBAŠ NEŠTO NOVO NAUČITI! 

 
     II. faza: KAKO ĆU? Uredi si prostor i okolinu za učenje - bit ćeš voljniji za 
učenje ukoliko te čeka ugodan prostor! 
Organiziraj učenje - najbolje je učiti svaki dan u isto vrijeme jer tako navikavaš 
mozak da bude spreman na učenje.  
Najpovoljnije vrijeme za učenje je: ujutro od 9 do 11 sati, a popodne od 16 do 
18 sati 
Planiraj dnevne i tjedne aktivnosti -  lako je stići sve što naumiš ako slijediš 
svoj planirani raspored 
Ne čekaj inspiraciju, jednostavno započni odmah - kad to učiniš, bolje ćeš se     
   osjećati nego brinući zašto još nisi krenuo s radom 
 

NAGRADNI ZADATAK: Potpuno riješi osmosmjerku! Potpiši se, uslikaj i pošalji 
na zvonimir.zelenika@skole.hr    5 najs(p)retnijih osvaja nagrade! 

III. faza: NAČIN NA KOJI ĆU 
(USPJEŠNO) UČITI U 5 KORAKA: 
1. KORAK -  prvo pregledaj 
lekciju (letimičnim gledanjem 
dobivamo predodžbu o čemu 
se tu radi) 
2. KORAK - pitaj se (Tko? Što? 
Kada? Kako? Zašto?) i 
nestrpljivo očekuj odgovore 
3. KORAK -  pročitaj gradivo 
aktivno, pronađi glavne misli i 
označi što treba zapamtiti 
4. KORAK - pamti (dobro je 
stvarati slike u glavi prema 
pročitanom pa ponoviti 
vlastitim riječima) 
5. KORAK - ponavljanje (kad sve 
naučeno možeš izreći svojim 
riječima, ponovi još jednom sve 
i zapiši glavnu misao – tako 
pobjeđuješ zaborav) 
                                                       Potpis:________________________ 

- Ako slušaš na satu i aktivno sudjeluješ manje će ti vremena trebati za 
učenje kod kuće. 

- Što je moguće češće uključi se u diskutiranje o pitanjima koje učitelj 
postavlja razredu, a razmišljanje o prijateljima, ljubavi i slično ostavi za 
neko drugo vrijeme. 

- Ako je lekcija velika, podijeli je na nekoliko dijelova (nakon svakog dijela 
uzmi kratku stanku)       

- Uči u društvu - zna biti zabavnije 
- Gradivo treba učiniti što smislenijim - poveži s nečim poznatim 
- Pomaži si raznim objašnjenim tehnikama učenja (mnemotehnike, 

mentalne mape). 
- Ono što ne razumiješ – pročitaj ponovno ili pitaj za objašnjenje 
- Prije spavanja – ponovi najvažnije 
- Učenje bez odmora nije pravo učenje - tijekom učenja važno je uvesti 

kratke pauze primjerice svakih 30 minuta učenja, dobro je napraviti pauzu 
od 5 minuta.  

mailto:zvonimir.zelenika@skole.hr

