
NAGRADNI ZADATAK! 
 
Riješi osmosmjerku, doznaj 
ime prvog hrvatskog svetca! 
Potom uz točan naziv 
njegova imena napiši svoje 
ime i razred i pošalji na 
zvonimir.zelenika@skole.hr 
 
Ime____________________ 
 
Prezime________________ 
 
Razred________________ 
 
Više od svetcu doznaj na QR 
kodu:  

 

  
PJESMA TJEDNA                                  HIMNA SHKM U VUKOVARU! 
 

KUTAK ZA ŠALU: Za vrijeme propovijedi, 
koja se poprilično otegla, župnik načas 
prekine govor uz ispriku:  
– Nadam se da mi nećete zamjeriti, 
zaboravio sam sat na stolu. 
Iz pozadine se čuje duboki muški glas: 

– Ne brinite, velečasni, u sakristiji imamo 
kalendar… 

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.    
Nagrađeni iz 3. broja: P. Miletić, A. Ognjenčić,  D. Podobnik, i J. Peić.  

 

ZA UČENJE, ZABAVU, IGRU I 
DUHOVNI RAST. 

 

DUC IN ALTUM!   Lk 5,4 

 
 

NEDJELJA SIROMAHA 
 

 Hvaljen Isus i Marija! Dragi mladi prijatelju, 
vjeroučeniče(ce) Katoličke osnovne škole u 
Požegi. Pred nama je 33. nedjelja kroz godinu 
koja se na poziv pape Franje i našeg biskupa 
Antuna obilježava kao Svjetski dan siromaha! 
Hvala svima koji su se minulog mjeseca uključili u 
akciju naše škole i Caritasa i tako pomogli 
napuniti police Caritasove Riznice dobrote. No, 

možemo li se time zadovoljiti? Vjerujem da svatko od vas u svome srcu 
osjeća da može i više. Ponekad je to u kakvom materijalnom daru, no 
još i više u susretu, malim djelima ljubavi prema našim starijima i 
nemoćnima. Zar je teško kakvom djedu ili baki poći u trgovinu, donijeti 
drva za ogrjev, pomesti lišće ispred kuće? Ne trebamo čekati da nas oni 
zamole, nego mi prvi, jer nas Isus šalje, pođimo njima u susret i uz malu 
žrtvu obogatimo sebe susretom sa starijima i nemoćnima.  
 U srijedu ćemo u školi i ispred škole moliti za žrtvu Vukovara i 
Škabrnje. Dok se sjećamo svih stradalih i teških ratnih vremena u nama 
se bude i teški osjećaji. Isus, koji je i sam bio mučen i pobijedio je 
muku, zlo i smrt nam pomaže da se nosimo s teškoćama, no životne 
teškoće dobro je (poput Isusa) podijeliti s onima koji mogu pomoći. 
Upravo o tome piše naša školska psihologinja Ana kojoj se uvijek 
možete obratiti u trenutcima kada vam se čini da su problemi i prepreke 
preveliki. U tjednima koji dolaze neka nas prati nebeski zagovor 
zaštitnika naše škole sv. Josipa, a u učenju sv. Josipa Kupertinskog – 
zaštitnika učenika i učenja.  

GODIŠTE I. /BR. 4. 8. STUDENOGA 2021. 
 

 

mailto:zvonimir.zelenika@skole.hr


SVAKI PUT KAD SVLADAŠ NEKU PREPREKU PORASTE U TEBI 
SNAGA ZA NOVE BORBE  

 
 Na samom početku ovog teksta, kada su naše misli usmjerene 
prema događajima koji su se zbili u Vukovaru, voljela bih da promisliš 
imaš li ti problema i poteškoća u životu? 
 Gledaš li na poteškoće kao na nešto što te sputava ili nešto što 
te pokreće? Važno je znati kako ne postoji život bez poteškoća. Život 
je niz teškoća i tegoba i ako želimo živjeti sretno, teškoće treba 
prihvatiti kao sastavni dio stvarnosti. Teškoće i problemi nisu nešto što 
nas sputava u razvoju, nego nas one mogu potaknuti na buđenje i 
otkrivanje širokih mogućnosti svojih sposobnosti i svoje obrambene 
dosege. Ono što je jako važno je da svaka poteškoća ili problem 
može biti mogućnost za kretanje naprijed u životu.  
 Da bi preduhitrio/la moguće nepovoljne učinke poteškoća kojima 
si izložen/a možeš: 
- Osvijestiti svoje poteškoće i probleme i prihvatiti da su oni tu, pored tebe 

- Donijeti odluku kako ćeš smanjiti ili ukloniti nepovoljno djelovanje 

problema te kako ćeš problem rješavati jačajući svoje snage kako bi se s 

njime bolje nosio/la 

- Odabrati sadržaje i aktivnosti u kojima se dobro osjećaš i uživaš, za koje 

vjeruješ da te osnažuju 

OVO NE ČINITI: 
 Ne pričaj o manjkavostima, negativnostima, lošim stranama. 
 Skrati nepotrebnu dugu priču o problemima. 
 Ne rasteži priču o onome što se ne može učiniti. 
 Što manje pričaj o slabostima… Što će ti priča o tome? Kamo ćeš s tim? 
 Ne raspravljaj na dugo o tome zašto se nešto dogodilo. 

Pa, tko zna zapravo zašto se nešto dogodi???  

OVO ČINITI: 
 Pokušaj pronaći dobre i pozitivne strane teme o kojoj raspravljate. 
 Raspravljaj o tome kako bi se stvar mogla riješiti. 
 Traži mogućnosti, izlaze, rješenja, drugačije putove. (budi kreativan) 
 Pričaj o tome što se može učiniti. 

Zamisli da trebaš izdvojiti 10 najznačajnijih riječi - temeljnih riječi 
svoga života. To su one riječi koje Tvojem životu daju smisao i 

važnost. KOJE BI BILE TVOJE ZLATNE RIJEČI: 
 

Ako želiš možeš ih pokazati drugima ili meni 😊 (Školska psihologinja Ana Matković) 

 PONAVLJA(J)MO I UČIMO UZ ARKU! 
 

4. i 6. RAZRED: Pita li vas netko kako se prave 
palačinke sigurno ćete mu reći koliko jaja, koliko 
brašna i koja pravila po receptu treba slijediti, no 
koja su pravila za život? O tome učimo uz video: 
 

 
5. RAZRED: Nakon primitivnih i politeističkih religija 
učili smo prve dvije monoteističke religije. Starija od 
njih i za nas kršćane važnija je Židovstvo – Judaizam. 
Uz video učimo i ponavljamo o našoj Starijoj braći u 
vjeri.  
 
 

 
7. RAZRED: Nakon što smo učili o prolaznosti i 
kraju ljudskoga života upoznali smo se sa životom 
vječnim. Također otkrili smo djelić raja, pakla i 
čistilišta, a uz današnji video učimo i ponavljamo 
mnoge zanimljivosti o čistilištu: 
 

 
8. RAZRED: Počeli smo učiti o sektama tj. sljedbama, 
odnosno – zajednicama koje strogo i slijepo slijede 
nauk i kult vođe. U našoj blizini prisutna je sljedba 
Jehovini svjedoci, a video donosi zanimljivosti o 
njihovu nastanku, djelovanju i vjerovanju.   
 
 

MOLITVA ZA VUKOVAR I ŠKABRNJU 
 

 U srijedu 17. 11. 2021. uoči obljetnice pada 
Vukovara i stradanja Škabrnje molitvom, 
sjećanjem i paljenjem svijeća u školi, 
Vukovarskoj ulici te ispred škole, a po dolasku 
kući i u svojim domovima, prisjetit ćemo se svih 
žrtava, moliti za njihove obitelji te za mir u 

srcima svih ljudi u našoj Domovini.  


