
NAGRADNI ZADATAK 
 

Riješi osmosmjerku, doznaj 
ime poznatog svetca! Potom 
uz točan naziv njegova imena 
i fotografiju riješenog zadatka 
napiši svoje ime i razred i 
pošalji na 
zvonimir.zelenika@skole.hr 
 
Ime___________________ 
 
Prezime_______________ 
 
Razred________________ 

 
VIŠE O SVECU NA 

QR POVEZNICI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PJESMA TJEDNA                                   

 

KUTAK ZA ŠALU: Župnik je ispred kipa sv. Nikole 

pronašao pismo: “Dragi sv. Nikola daj mi 200 kuna.”  
U pismo je stavio 100 kuna i odnio dječaku koji je 
pismo napisao. Sutradan je pronašao poruku: “Hvala 
ti sv. Nikola, ali drugi put ne šalji preko župnika – 
pola je uzeo za poštarinu.” 
 

 
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 4.. broja:, H. Previšić 7.b, P. Miletić, M. Ćališ, L. Matkoivć 

 

ZA UČENJE, ZABAVU, IGRU I 
DUHOVNI RAST. 

 

DUC IN ALTUM!   Lk 5,4 

 
 

DOŠAŠĆE ili ADVENT 
 

 Hvaljen Isus i Marija! Dragi mladi prijatelju, 
vjeroučeniče(ce) Katoličke osnovne škole u 
Požegi. Na početku smo došašća ili adventa. 
Samo nas još četiri nedjelje dijele do Božića! 
Vjerujem da je to svim đacima radosna vijest! 
Upotrijebimo ova četiri tjedna za rast u učenju, 
a kada dođu božićni blagdani… bit će vrijeme 
za odmor, igru i božićnu radost!  

 U adventu Crkva pred nas stavlja četiri tjedna u kojima se 
molitvom, dobrim djelima, budnošću za bližnje i spremnošću za 
promjenu radosno pripremao za Isusovo rođenje. Evanđelje prve 
nedjelje poziva nas na budnost i molitvu. Valja nam bdjeti nad 
svojim mislima, riječima i djelima te moliti za sebe i bližnje kako bismo 
radosno i spremno dočekali Isusovo rođenje, ali i njegov dolazak u slavi 
o svršetku svijeta, o čemu su nedavno učili učenici 7. razreda, a svi više 
o tome mogu pogledati na QR-poveznici u našoj Arci.   
 Školska psihologinja Ana Matković u današnjem broju poziva 
nas na preispitivanje odnosa između nas i naših bližnjih (mama, tata, 
brat, sestra… ) i donosi izvrsne ideje za ponešto drugačiji advent, za 
promjenu na bolje! Advent se u posljednje vrijeme pretvorio u šarene 

lampice, klizališta, čaj (vino 😊 ) i kobasice po adventskim sajmovima. 
 Dobro je s prijateljem poći poneki put na klizalište, družiti se 
na zraku uz topli čaj, no ako nam se advent svede samo na jelo i 
zabavu propustit ćemo ono najbolje! Stoga, ohrabri se, probudi se, 
dođi na zornice, ispovijedi se i donosi radost svojima u razredu i obitelji.  

GODIŠTE I. /BR. 5. 25. STUDENOGA 2021. 
 

 

mailto:zvonimir.zelenika@skole.hr


IDEJE ZA PONEŠTO DRUGAČIJI ADVENT  
 

 Dragi mladi prijatelji! Evo nas na nadomak 
adventskog razdoblja – razdoblja radosti, 
pomaganja drugima, refleksije na vlastiti život i 
unošenja malih promjena.  
 Zastani danas i promisli tko sam ja sada?  
Vidi kroz sljedeća pitanja na što se možda tvoji 

bližnji žele kod tebe: Kašnjenje? Neurednost? 

Neizvršavanje dogovorenih obveza? Gubljenje stvari? Stalnu 

zauzetost? Izbjegavanje druženja s vršnjacima? Sporost u radu? 

Nebrigu za higijenu? Izbor glazbe koju slušaš? Način odijevanja? 

Izbor prijatelja? Poštovanje uljudne komunikacije?   
 

 Ako si se u nečemu prepoznao, promisli kakav želiš postati u 
adventu?  Na čemu posebno želiš poraditi?  
Ono što je ključno, ako želiš promjenu,  - ti trebaš DJELOVATI!!! 
 Ako zaista želim promjenu, ja moram djelovati (poduzimati, činiti, 
postupati, pripremati, pripravljati, baviti se, obavljati, učiniti, vladati se, 
ponašati se, uređivati, izrađivati).  
 Put prema dobrom, djelotvornom, upravljanju svojim životom 
zahtijeva promjenu načina RAZMIŠLJANJA.  
 Svatko od nas može upravljati jedino sobom i temeljni pokretač 
našeg ponašanja je u nama! 
 

 U nastavku donosimo ideje za ponešto drugačiji advent, za 
promjenu na bolje:  

1. Redovito pišite domaću zadaću i svakodnevno učite. 
2. Prema prijateljima i svojim bližnjima budi susretljiv i srdačan. 
3. Pomozi roditeljima u nekoj aktivnosti. 
4. Volontirajte jedan dan. 
5. Zahvali svaki dan svome Stvoritelju za nešto lijepo što ti se 
dogodilo toga dana. 
6. Sjetite se onih koji velik dio dana provode s vama (učiteljima, 
roditeljima, …) – i zahvalite im na sjajnom radu.  
7. Pregledajte ormar i izdvojite odjeću koju više nosite, a koja je još 
uvijek u dobrom stanju. Darujte je nekome kome je potrebnija. 

PONAVLJA(J)MO I UČIMO UZ ARKU! 
 
ZA 4. 5. i 6. razred: Došašće ili advent je vrijeme 
od četiri nedjelje prije Božića. Počinje prvom 
nedjeljom došašća, no kada završava? Točan 
odgovor nalazi se na QR poveznici na kojoj 
možete više naučiti o došašću! 
Došašće završava_______________________ 

 
7. RAZRED: Učili smo o smrti, raju, paklu te o 
Kristovom ponovnom dolasku o čemu govori i prva 
nedjelja došašća.  Ususret usmenoj provjeri znanja 
dobro će biti pogledati i kratki video koji pojašnjava 
navedene pojmove! 

 
 

 
8. RAZRED: Što je adventski vijenac? Tko ga je 
prvi napravio i koja je njegova simbolika? Više o 
svemu doznajte u video na QR poveznici. Nakon 
što pogledate video moći ćete odgovoriti na pitanje:  
Prvi adventski vijenac imao je _____ svijeća! 
 
 

UKLJUČI SE U AKCIJU CARITASA U SVOME RAZREDU! 


