
 

Vjeronaučna grupa trećih i četvrtih razreda pod nazivom „Vjeroznanci“ i ove je školske godine  bila vrlo 

aktivna. Tijekom godine uređivali smo veliki pano u holu naše škole, gdje smo obilježili sve važne svet-

kovine i blagdane kroz liturgijsku godinu.  

Vjeroznanci trećih razreda sudjelovali su u nagradnoj igri dječjeg mjesečnika  Mali koncil – Mak te os-

vojili skupnu nagradu makovu nogometnu loptu. 

Vjeroznanci četvrtih razreda ove su godine bili humanitarno raspoloženi te su svojim marljivim radom u 

kreativnim radionicama izrađivali lančiće s privjescima anđela te njihovom prodajom skupili 700 kn od 

koji su 500 kn darovali za nabavku aparatića učenici koja ima dijabetes.  

Uz radosno druženje naučili su izrađivati prigodne poklone za svoju obitelj i prijatelje, ali i razvijati so-

cijalne vještine empatije i altruizma, a sve u Isusovom duh ljubavi prema Bogu i bližnjemu. 

                                                                                                                                        časna sestra Karla 

 

ŽELJELA  BIH DA SVA DJECA IMAJU PRAVO NA LJUBAV,  

RAZUMIJEVANJE I POTPUNU BRIGU 

Posebno mi je važno da sva djeca na svijetu imaju ljubav roditelja, braće i sestara. Da roditelji razgova-

raju sa svojom djecom o njihovim problemima i da razumiju, ako djeca misle drugačije od njih. Roditelji 
ne smiju stvarati razlike između djece. Svako dijete moraju jednako voljeti o svakom se jednako brinuti. 
Moraju im pokazati pravi put svojim  ponašanjem i savjetima. Roditelji se moraju interesirati za ono 

šnjihova djeca rade, kuda se kreću, tko su im prijatelji. 

Kad djeca dođu iz škole uvijek ih pitati što su u školi radili. Pomoći im oko zadaće i učenja. Zajedno s 
djecom u nedjelju odlaziti na misu, zajedno moliti i zajedno ručati. Djeci nisu dovoljni mobitel, kompju-
tor, igračke i televizor. Potrebno im je druženje s roditeljima, zajedničke šetnje i rješavanje problema 

zajedno s djecom. Djeca su najveće blago zato im je potrebna velika ljubav, razumijevanje i potpuna bri-
ga. Ako se roditelji budu tako odnosili prema djeci, sva djeca bit će sretna, bezbrižna i vesela. 

                                                                                                                                   Simona Gojko, 4.a 

 

JA I MOJ TATA 

Živim u predivnoj i pravoj obitelji. 

Moj najdraži član je tata. Njemu mo-

gu povjeriti svakojake tajne. Kad mo-

ram ići liječniku ili zubaru uvijek ide 

sa mnom, drži me za ruku i hrabri me. 

Svojim me smiješkom često razveseli. 

U dućanu mi kupi sve, a najviše igra-

čke. Njegova čvrsta ruka kroz život 

me vodi i prati. Moj je tata meni sve 

na svijetu.  

                                                                                                                                                                                               

Mia Macan, 4.a 

MOJ TATA 

 

Voli me kao sreću svoju 

zna baš svaku igru moju. 

Voli sa mnom zadaću pisati 

I da se družimo samo mi. 

On je tu kad mi treba,  

volim ga sve do neba.  

 

. Lovro Vrhoci, 3.b 

TATA 

 

Najljepši osmijeh 

kad se tata nasmiješi. 

Tata je ljepši od svih svjetova. 

Tata je lijep, 

kao sunce iznad oblaka sja. 

Lijepi tata, 

Moj najljepši tata u srcu!                                                     

                                                                                   
Dominik Povijač, 3.b 
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