
PRVA TRIADA
Uvajanje v temeljne drže krščanskega življenja in priprava na 
prejem zakramentov svete spovedi in svete evharistije.

1. razred osnovne šole 

PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO

Otrok odkriva lepoto življenja in se 
je veseli. V skupini se uči oblikovati 
spoštljive odnose. Spoznava življenje 
posameznih svetnikov in nebesa 
kot kraj naših prijateljev. Vstopa v 
osebni odnos z Jezusom in Marijo 
ter v stvarstvu prepoznava Boga 
Stvarnika. 

2. razred osnovne šole 
PRAZNUJEMO Z JEZUSOM

Otrok poglablja pomen praznovanja 
z Jezusom, ki ga spoznava celostno: 
njegovo življenje, nauk, znamenja – 
čudeže, v katerih se razodeva 
Bog. Odkriva Jezusovo družino in 
domovino ter življenje svetnikov, ki 
so že v mladosti želeli biti Jezusovi 
učenci. 

3. razred osnovne šole 
KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ 

Otrok se pripravlja na prejem 
zakramenta svete spovedi in svetega 
obhajila. Spozna bistvene vidike 
obeh zakramentov, pri čemer ima 
središčno vlogo obhajanje cerkvenih 
praznikov.

DRUGA TRIADA
Spoznavanje dogodkov iz zgodovine Božjega ljudstva, 
prepoznavanje milostnega delovanja zakramentov in povabilo 
k osebnemu odgovoru na Božje delovanje v našem življenju. 

4. razred osnovne šole 
POT V SREČNO ŽIVLJENJE 

Otrok spoznava starozavezne 
svetopisemske zgodbe in odkriva, 
da Bog s človekom sklepa posebno 
zavezo – prijateljstvo, in nas po 
zapovedih vabi ter vodi v življenje. 

5. razred osnovne šole 
ZNAMENJA NA POTI K BOGU 

Mladostnik odkriva pomenljiva 
človeška in Božja znamenja v Cerkvi. 
Cerkveno leto doživlja po obhajanju 
zakramentov, bogoslužnem 
sodelovanju ter praznovanju močnih 
časov in praznikov. 

6. razred osnovne šole
SKUPAJ V NOVI SVET

Mladostnik se sreča z osebami iz 
Stare zaveze in zgodovine krščanstva 
ter njihovimi življenjskimi zgodbami. 
Vero skušajo poosebiti predvsem na 
občestveni ravni, kar ga spodbuja 
pri iskanju osebnega poslanstva in 
življenjskega načrta.

SLOVENSKI KATEHETSKI NAČRT
Slovenski katehetski načrt je temeljni katehetski dokument 
Cerkve na Slovenskem, sprejet jeseni 2017, ki kateheta 
usmerja pri njegovem katehetskem delu. V ospredju je celoten 
proces kateheze v vseh življenjskih obdobjih. 

Temeljni poudarki: 
opredelitev pojmov, procesni 
in celostni pogled na katehezo, 
opredelitev vsebinskih ciljev glede 
na starostne stopnje in osebnostni 
razvoj katehizirancev, prikaz 
»spiralnega« razvoja splošnih ciljev, 
smernice za pripravo katehetskih 
gradiv, katehumenatski model in 
dvostebrnost kateheze. 

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE

Slomškovo bralno priznanje (SBP) 
je bralno gibanje, ki povezuje vse 
generacije: predšolske otroke in 
njihove starše, osnovnošolske 
veroučence in odrasle bralce. 
Namen dejavnosti je spodbujanje 
branja kakovostnih knjig z duhovno 
(krščansko ali splošno etično) 
tematiko. Po zgledu bl. Antona Martina 
Slomška SBP prinaša pester izbor 
književnih naslovov, naravnanih k 
temu, da bi »materina beseda cvetela 
in rodila žlahtnega sadja omike«. 
Projekt izvajata Slovenski katehetski 
urad in Celjska Mohorjeva družba.

VEČ INFORMACIJ: 
Slovenski katehetski urad, Poljanska 2, 1000 Ljubljana

01 434 72 88 • 031 312 110
sku.rkc.si • sku@rkc.si

NAŠA KATEHEZA – REVIJA ZA KATEHETE

Naša kateheza je namenjena vsem, ki 
katehizirajo v župnijah, družinah in širših 
skupnostih ali organizacijah. Izhaja 
štirikrat letno. Vsaka številka je posvečena 
določeni tematiki, povezani s smernicami 
pastoralnega leta ali drugimi aktualnimi 
katehetskimi izzivi. Vabljeni k naročilu!


