
PREDLOG   letnega   načrta   za   katehetsko   leto   2020/21 

 
Glede na epidemiološko zdravstveno sliko in z njo povezanimi navodili NIJZ oz. države in Cerkve, naj župnik s svojimi sodelavci za potek kateheze 
izbere ustrezen model (glej pismo ob začetku katehetskega leta). Ob pripravi načrta vsebin za konkretno katehetsko skupino naj se katehet opre 
na Slovenski katehetski načrt (priloga). Dodajamo še predlog letnega načrta glede na obstoječe katehetske pripomočke, ki upošteva potek 
cerkvenega leta in druge dela proste dni v katehetskem letu 2020/21. 
 

 

 Pomembnejši datumi 
Počitnice  

(glede na šolski 
 koledar 2020/21) 

Poudarki 

September 

12. > molitveni dan za duhovne poklice 
19. > Stična mladih, ki bo potekala na 34 
lokacijah po Sloveniji 
24. > god bl. A. M. Slomška 

 
 
 
 

- začetek katehetskega + šolskega leta 
glede na priporočila Cerkve in države oz. 
NIJZ 
- duhovni poklici  
- Stična mladih 
- A. M. Slomšek 
- začetek MKI (Mavrično-katehetskih iger) 
- začetek SBP 
- sveta spoved ob začetku 

Oktober 
4. > rožnovenska nedelja 
18. > misijonska nedelja 

26. 10.–1. 11. 2020 

- rožni venec 
- misijonska nedelja 

November 

1. > vsi sveti 
2. > spomin vernih rajnih 
8. > zahvalna nedelja 
17. > katehetski dan (Celje) 
20.–22. > študijsko posvetovanje SSKK 
22.> Kristus Kralj vesoljstva 
29. > 1. adventna nedelja 

- molitev za rajne 
- zahvalna nedelja 
- teden Karitas 

December 

6. > sv. Miklavž 
8. > Brezmadežna 
16. > božična devetdnevnica 
25. > božič 
26. > dan samostojnosti  
27. > nedelja Svete družine 

25. 12.–2. 1. 2020 

- začetek novega cerkvenega leta 
- začetek adventa 
- miklavževanje 
- Marija – Brezmadežna 
- adventna sveta spoved 
- začetek božične devetdnevnice  
in priprava na božič 
- jaslice in družinsko praznovanje 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/08/200824_kateheza20-21.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/05/Slovenski-katehetski-nacrt.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/05/katehetski-nacrt_priloga_ekran.pdf


- teden za življenje 

Januar 
 

 
1. > novo leto, dan miru, Marija, Božja Mati 
6. > Gospodovo razglašenje 
19. > nedelja Jezusovega krsta 
18.–25. > teden za edinost kristjanov 
 

- koledovanje 
- krst in krstne obljube 
- edinost kristjanov 
- nedelja Svetega pisma 

Februar 
 

2. > svečnica 
8. > Prešernov dan  
11. > svetovni dan bolnikov 
17.> pepelnica 
- katehetski simpoziji 

15.–19. 2. 2021 
oziroma 

22. 2.–26. 2. 2021 
 

- darovanje 
- blagoslov sveč 
- začetek postnega časa 
- kulturni dan 
- odnos do bolnikov 
 

 

Marec 
19. > sv. Jožef 
28. > cvetna nedelja 

 

- teden družine (materinski dan oz. dan 
staršev) 
- križev pot 
- postno-velikonočne delavnice 
- postna sveta spoved 
- obredi velikega tedna 
- velikonočna skrivnost  

April 

1.–3. sveto tridnevje  
               (četrtek, petek, sobota) 
4. > velika noč 
11. > nedelja Božjega usmiljenja 
23. > sv. Jurij 

 
 

27. 4.–2. 5. 2021 

- teden molitve za duhovne poklice 
 

Maj 
1. > začetek šmarnične pobožnosti 
23. > binkošti 

- šmarnice 
- Marija – litanije 
 
 

Junij 
> sklep katehetskega leta 
 

15. 6. 2021 
(sklep  

katehetskega leta) 

- zaključevanje + refleksija 
- pogled naprej 
- sveta spoved pred počitnicami 

 
  



 
Ne pozabi: 

 vpisati župnijskih praznovanj, 
 vpisati slovesnosti podelitve zakramentov uvajanja, 
 načrtovati v luči smernic in spodbud slovenskega katehetskega načrta, 
 v 3. razredu določiti datuma prve svete spovedi in prvega svetega obhajila (v predlogi smo prvo sveto spoved umestili v adventni čas, 

prvo sveto obhajilo pa v maj), 
 v načrtu smo s poševnicami izpostavili poudarke posamezne vsebine, ki naj bi pomagali pri opredeljevanju delnih ciljev za vsako 

skupino posebej. 
 

Naslovi učbenikov/delovnih zvezkov: 
1. razred: Božji otrok sem (novi delovni zvezek, izdan 2020) 
2. razred: Praznujemo z Jezusom  
3. razred: Kristjani praznujemo skupaj 
4. razred: Pot v srečno življenje 
5. razred: Znamenja na poti k Bogu 
6. razred: Skupaj v novi svet 
________________________________________ 
 
V zadnjem triletju se vsebine obravnavajo vsaj na dveh rednih katehetskih srečanjih (dvoletni program). Predlog je izdelan za eno leto uporabe teh 
pripomočkov. 
7. razred: Za tvojo duhovno rast > priprava na zakrament svete birme 
8. razred: Radi živimo 
9. razred: Radi živimo 
  



CILJI 

 
Razred Splošni cilji po triletjih Osnovni cilji po razredih – celoletni 

1. razred 

- Spoznati glavne poudarke Jezusovega življenja. 
- Kristološka usmeritev: oblikovati odnos s Kristusom. 
- Prejetje zakramentov svete spovedi in svetega obhajila. 
- Naučiti se osnovnih molitvenih obrazcev. 

Skupaj odkrivati lepoto življenja in se je veseliti: 
> uvajanje temeljne življenjske drže, 
> naučiti se osnovnih molitvenih obrazcev. 

2. razred Vstopati v prijateljski odnos z Jezusom Kristusom: 
> postavljanje temeljev človeškega in krščanskega življenja. 

3. razred Pripraviti se na prejem zakramentov svete spovedi in 
svetega obhajila: 
> neposredno uvajanje v prejem zakramentov. 
 

4. razred 
- Čas poglabljanja vere: 
srečati se z zgodovino Božjega ljudstva >  
velika Božja dela nekdaj in danes. 
- Čas povezovanja med vero in življenjem. 
- Prvi celosten pogled na zakramente in njihove milosti. 

Spoznati osnovne pojme in dogodke iz zgodovine 
odrešenja in 10 zapovedi. 

5. razred Spoznati Božje delovanje po zakramentih in  
njihovo prepletenost z življenjem. 

6. razred Začutiti pripadnost občestvu – Cerkvi  
in iskati svoje mesto v njej. 

7. razred  
- Pomoč pri dozorevanju odločitve za prejem svete birme. 
- Spoznavanje samega sebe, lastnega spreminjanja in vidik 
osebne ravni vere. 
- Soočanje s prvimi osebnimi odločitvami in njihovim 
vplivom na osebno versko življenje. 
- Učenje izražanja osebnega odnosa do Boga in Cerkve. 

Doživeti osebni odnos z Jezusom in začetek prehajanja iz 
otroške v osebno vero.  
Zaprositi za prejem svete birme in se na zakrament 
pripraviti. 

8. razred Oblikovati osebne življenjske drže, spoznati in uporabljati 
osnove komunikacije med ljudmi in iskati poti do osebnega 
odnosa z Bogom. 

9. razred Videti zglede osebne vere, ob njih oblikovati osebni odnos 
do Boga in Cerkve, oblikovati svoje stališče do skupine in 
skupnosti. 

 
  



SEPTEMBER 2020 
Ne pozabi! 
- dan molitve za duhovne poklice 
- katehetska nedelja 
- Stična mladih 
- Slomškov dan na Ponikvi 
- vabilo k sodelovanju z Mavrico in MKI 
- vabilo k sodelovanju pri SBP 

Teden 7.–12. 14.–18. 21.–25. 28.–1. 10. 

1. razred 

vpis 
 
 
 
 

- uvodne ure 
 
- prejem svete spovedi 
(drugo in tretje triletje) 
 
- medsebojno spoznavanje  
 
- spoznavanje pravil in 
možnosti, če ponovno 
pride do kateheze na 
daljavo 
 
- dogovori o sodelovanju 
pri svetih mašah in v 
življenju župnije 
 
- vabilo k sodelovanju z 
Mavrico – MKI 
 
- vabilo k sodelovanju pri 
SBP 
 
- predstavitev letošnjih 
dejavnosti –  
vsaj do adventa 
 
- morebitna letna 
misijonska, karitativna 

- uvodne ure in 
spoznavanje pravil 
- uvodne igre 
 

Spoznavamo se 
> tudi beseda o Slomšku 

2. razred 

Jezus ima rad otroke 
- uvodne ure in 
spoznavanje pravil 
- spoznavanje članov, 
skupine, utrinki s počitnic 
- uvodne igre 

Jezus je Božji ljubljenec 
- biti kristjan pomeni tudi 
biti Jezusov prijatelj 
- beseda o Slomšku 
 

3. razred 

- pogovor o poteku leta in 
o pripravi na prejem dveh 
zakramentov: sv. spovedi 
in sv. obhajila 

Spet smo skupaj 
- beseda o Slomšku 
 

4. razred 
Bog želi, da smo srečni  
- kaj pomeni biti zares 
srečen 

Greh nas vodi v nesrečo 
- nepravičnost v svetu 
- beseda o Slomšku 

5. razred 
Odkrivajmo znamenja 
- znamenja so več kot le 
znaki in značke 

Bog se razodeva po 
znamenjih 
- beseda o Slomšku in 
znamenja časa, ki jih je 
bral  
 
 
 



6. razred 

oziroma dobrodelna akcija Skrivnostni klic 
- vsi smo poklicani in 
poslani, da sledimo Božjim 
navdihom 

Pogumni odgovor 
- Slomšek in njegov 
odgovor Bogu 
 

7. razred 
Zakaj iščemo Boga? Zakaj Bog išče nas? Čemu sem na 
zemlji? 
- Narejen sem po Božji podobi 

8. razred Hodi za menoj! 
- Jezus nas vabi, da ga sprejmemo za svojega vodnika in 
prijatelja. 

9. razred 

 
  



OKTOBER 2020 
Ne pozabi! 
- rožnovenska pobožnost 

Teden 5.–9. 10. 12.–16. 19.–24. 26.–30. 

1. razred Angel varuh 
- tudi predstavitev 
molitve rožnega 
venca 

Pozdrav Bogu 
- obisk cerkve  
- ponovitev o 
rožnem vencu 

Nebesa so resnična 
- obisk pokopališča 

26. 10. – 1. 11.  
jesenske počitnice 

 

2. razred Marija 
- poudarek na 
molitvi rožnega 
venca 

Terezija –  
mala cvetka 
- ponovitev o 
rožnem vencu  
- misijonska nedelja 

Vsi sveti 
 

3. razred Bog Oče me posluša 
- molitev rožnega 
venca 

Kristjani smo bratje 
in sestre 
- misijonska nedelja 

Pridi k meni 
- molitev za pokojne 
 

4. razred Vest je notranji glas 
- molitev rožnega 
venca 

Hudo vračajmo z 
dobrim 
- karkoli želiš, da 
drugi tebi stori, stori 
ti njemu 

Bog vidi stisko svojega 
ljudstva 
- molitev za pokojne 

5. razred Jezusova znamenja 
v Cerkvi 
- molitev rožnega 
venca 
- občestvo 

Cerkev je znamenje 
odrešenja 
- vsak ima svojo 
vlogo v družini, 
skupini in Cerkvi 

Župnija nas povezuje 
- molitev za pokojne 

6. razred - o molitvi rožnega 
venca > izdelava 
 

Življenje v 
preizkušnjah 
- Vztrajno in 
pošteno 
izpolnjevanje svojih 
obveznosti nas 
utrjuje za čas stiske 
in preizkušenj. 

Povezani z Bogom 
- molitev za pokojne 

7. razred Vera – kaj je to? 
 

ponovimo o molitvi rožnega venca > 

Jezus Kristus – Božji Sin 
- skupaj molimo za 
pokojne 



izdelava rožnega venca 

8. razred Skupaj 
- biti skupaj je osnova za oblikovanje 
odnosov 

Vrednote 
- človeške vrednote so 
temelj vsake družbe, so 
merilo po katerem 
oblikujemo svoje 
vedenje. 

9. razred 

  



NOVEMBER 2020 
Ne pozabi! 
- priprava na advent in izdelava adventnih vencev (1. adventna je 29. 11.) 
- razmisliti o morebitnem miklavževanju v župniji ali katehetski skupini 
- začetek devetdnevnice v čast Brezmadežni 

Teden 2.–6. 11. 9.–13. 16.–21. 23.–27. 

1. razred Zahvalim se 
- misel ob zahvalni nedelji 

Sveti Martin  
- dobra dela in kristjan 

Naša župnija 
- obisk cerkve  
- ponovitev o vedenju v cerkvi 

Adventni čas 
- 1. adventna nedelja 
- advent 
- izdelava adventnega venca 

2. razred Jezus me posluša 
- misel ob zahvalni nedelji 

Srečanje ob mizi 
- najlepše se z Jezusom 
srečamo pri sveti maši  
 

Jezusova domovina 
- teden Karitas 
 

Bodi dober 
- 1. adventna nedelja 
- advent 
- izdelava adventnega venca 

3. razred Usmiljeni Oče 
- usmiljenje je sestra 
hvaležnosti 

Bog mi odpušča 
- odpusti nam naše dolge, 
kakor tudi mi odpuščamo 
svojim dolžnikom 

Grešil sem 
- vsi smo grešniki, priznavamo 
svoje grehe 

Kesam se 
- 1. adventna nedelja 
- advent 
- izdelava adventnega venca 

4. razred Izhod iz sužnosti v svobodo 
- misel ob zahvalni nedelji 

Bog sklene zavezo s svojim 
ljudstvom 
- Kristjani smo Božje ljudstvo. 

Pot v obljubljeno deželo 
- Ustvarjeni smo za nebesa. 

Sveto pismo je knjiga zaveze 
- 1. adventna nedelja 
- advent 
- izdelava adventnega venca 

5. razred Znamenje Božjega otroštva 
- zahvala za krst 

Jezus je trta, mi smo mladike 
- Da ostanemo povezani z 
Jezusom je naša odgovornost. 

Skrbimo za bolne in ostarele 
- teden Karitas 
- po možnosti organizirati 
obisk bolnikov 

Pričakujemo Jezusov prihod 
- 1. adventna nedelja 
- advent 
- izdelava adventnega venca 

6. razred Na poti v svobodo 
- možnost in odgovornost 
izbire 

Lahkoverni ljudje 
- ponovitev 10 zapovedi 
 

Bog ne prelomi prijateljstva 
- Sodelovanje z Bogom je naša 
moč. 

Nove možnosti 
- 1. adventna nedelja 
- advent  
- izdelava adventnega venca 

7. razred Jezus Kristus – Božji Sin Božji dotik v zakramentih – sveti krst Pripravi pot Gospodu 

8. razred Kakšen je Bog? Je Jezus človek in Bog? 

9. razred 
 
  



DECEMBER 2020 
Ne pozabi! 
- v 3. razredu slovesnost prve svete spovedi 
- božična devetdnevnica 
- dogovarjanje o pomoči pri postavljanju župnijskih jaslic (zlasti v višjih starostnih skupinah) 
- dogovarjanje o pripravi na koledovanje 

Teden 30. 11.–4. 7.–11. 14.–18. 21.–26. 28.–1. 1. 2021 

1. razred Sveti Nikolaj - Miklavž 
- nekaj besed o Mariji 

O Gospa moja 
- Poglobitev 
povedanega o Mariji iz 
prejšnje ure 

Božič – obisk pastirjev 
- beseda o osebah v 
jaslicah 

možnost za sveto 
spoved in morebitno 
dogovarjanje za 
oblikovanje 
župnijskih, domačih, 
osebnih jaslic > 
pogovor o jasličnih 
simbolih 

počitnice 

2. razred Angel obišče Marijo 
- o Brezmadežni 

Sveti Jožef 
- Sveti Jožef je poslušal 
Boga, bil je Jezusov 
varuh in skrbnik in nam 
zgled. 

Pastirji pozdravljajo 
Jezusa 
- tudi mi smo 
povabljeni, da Jezusa 
častimo in slavimo. 

3. razred Držal bom obljubo 
- beseda tudi o Mariji 
 
 

Nov začetek 
- smisel pokore in 
trdnega sklepa. 

Čakam te  
- slovesnost prve svete 
spovedi 

4. razred Obnovitev zaveze z 
Bogom 
- zaveza med človekom 
in Bogom >Marija 

- praznovanje božiča 
- jaslice 
 

5. razred Marija je rodila Jezusa 
- Marijo častimo in 
posnemamo 

Jezus je znamenje nevidnega Boga 
- Jezus je Odrešenik  

6. razred Pesem mlade Matere 
- Marijin lik – 
Brezmadežna in 
pomen Marije v našem 
življenju 
 

- božična zgodba v današnjem času > pogovor, 
kaj učlovečenje pomeni za nas danes 
 

7. razred Božična skrivnost Pot molitve 

8. razred Zgodovinska dejstva o Jezusu iz Nazareta Božič 

9. razred  
  



JANUAR 2021 
Ne pozabi! 
- koledovanje 
- nedelja Jezusovega krsta 
- nedelja Svetega pisma 
- teden za edinost kristjanov 

Teden 4.–8. 1. 11.–15. 18.–23. 25.–30. 

1. razred Modri z vzhoda 
- spodbuda o delu za mir 

Bog skrbi zame 
- kateheza o krstu ob 
nedelji Jezusovega krsta 

Ponovimo dosedanjo 
vsebino leta 
 

Sveto pismo 
- nedelja Svetega pisma 

2. razred Jezus je Božji ljubljenec 
- kateheza o krstu ob 
prihodnji  nedelji 
Jezusovega krsta 

Čudež v galilejski Kani 
- Ko pomagam, posnemam 
Jezusa. 

Čudežni ulov 
- prijateljstvo je dar  

Jezus pomiri vihar 
- beseda tudi o Svetem 
pismu 

3. razred Sveti večer 
- bolj kot ponovitev 
svetonočne skrivnosti 
poudarimo možnost 
blagoslovitve doma 

Slava Bogu  
- razlaga besede »slaviti« 

Hiša molitve 
- obisk cerkve 

Bog kliče po Svetem pismu 
- kje vse poslušamo Božjo 
besedo 
 

4. razred Bog je eden 
- dati Bogu prvo mesto 

Z molitvijo častimo Boga 
- molitveni načini 
- s psalmi se učimo moliti 

Božje ime je sveto 
- spoštovati Božje ime 
- bonton govorjenja 

Gospodov dan 
- praznovanje nedelje 
- nedeljska sveta maša 

5. razred Družina je kraj ljubezni in 
sreče 
- Sveta družina 
- vsaka družina je mala 
Cerkev 

Znamenje Božje ljubezni v 
družini 
- pomen zakramenta 
svetega zakona 

Božje ljudstvo ima svoje 
voditelje 
- delo za edinost kristjanov 
in medsebojno slogo 

Bog nas varuje in 
blagoslavlja 
- nedelja Svetega pisma 

6. razred 
 

Zaupajmo Bogu 
- povezava lekcije o Davidu 
in treh kraljih 

Bog je z nami 
- povezava David – Goljat 
- krstna milost – greh 
- nedelja Jezusovega krsta 
 

Kot bratje in sestre 
- delo za edinost kristjanov 

Skupaj smo srečni 

7. razred Pot k Svetemu Duhu Svetovna uspešnica – Sveto pismo 

8. razred Gospodovo razglašenje Sveto pismo 

9. razred 
 
 



FEBRUAR 2021 
Ne pozabi! 
- svečnica – dan posvečenega življenja – blagoslov sveč 
- mednarodni dan bolnikov 
- 17. februar > pepelnica 
- postna akcija 
- katehetski simpoziji 

Teden 1.–5. 2. 8.–12. 15.–19. 22.–26. 

1. razred Tebe ljubim, Stvarnik moj 
- možna povezava s 
praznikom Jezusovega 
darovanja 

Oče naš 
- ovrednotenje posta, 
postne akcije 
 

Postni čas 
 

15. 2. – 19. 2. ali 
22. 2. – 26. 2.  
zimske počitnice  

2. razred Svečnica 
- pomen darovanja in 
blagoslova 

Pust, post in pepelnica 
- dogovor za skupno 
postno akcijo  

Jezus nahrani ljudi 
- Jezus je hrana naših duš 
(prebuditev hrepenenja po 
evharistiji) 

3. razred Božja beseda 
- Božja beseda je 
namenjena vsakemu od 
nas 

Prosim in se zahvaljujem 
- dogovor za skupno 
postno akcijo 

Darujem ti 
- poudarek na 
prihajajočem postu in 
pravičnosti v ljubezni 

4. razred Kristjani praznujemo 
nedelje in praznike 
- praznovanje nedelj in 
praznikov 

Spoštujmo starše 
- dogovor za skupno 
postno akcijo 

Bog daje življenje 
- za življenje smo 
odgovorni vsi 

5. razred Hodimo za Jezusom 
- svečnica in dan 
posvečenega življenja 

Svoboda Božjih otrok 
- dogovor za skupno 
postno akcijo 

Bog v našem življenju 
- kako obhajamo nedeljo  
- Boga molimo in slavimo 

6. razred Pogumni ljudje 
- svečnica in dan 
posvečenega življenja 

Pomagamo si 
- dogovor za skupno 
postno akcijo 

V težavah smo povezani 
 

7. razred Cerkev – tvoj dom Pot molitve 

8. razred Postni čas Zakaj je svet v zadr(e)gi? 

9. razred 
 

  



MAREC 2021 
Ne pozabi! 
- teden družine 
- izdelava butar za cvetno nedeljo 
- priprava na velikonočne praznike 

Teden 1. 3.–5. 3. 8.–12. 15.–19. 22.–27. 29.–2. 4. 

1. razred 

Križ Cvetna nedelja 
- cvetna nedelja 
- uvod v veliki teden 
 

Naša družina 
- teden družine 
(pripravimo darila za 
starše) 

Velikonočna jedila  
 
 
veliki teden 

2. razred 
Očenaš 
- poglobitev snovi iz 
prejšnjega leta 

Nova zapoved 
- ljubezen do Boga 
in bližnjega 

Jezus moli na Oljski gori 
- popolna podaritev 
Bogu  

Jezus umre za nas 
- cvetna nedelja 
- uvod v veliki teden 

3. razred 

Spremenjenje 
- tudi o 
spreobrnjenju v 
postu 

Z Jezusom na 
križevem potu 
- molitev križevega 
pota 

Veliki četrtek 
- posvetitev duhovnikov 
- postavitev evharistije 

Veliki teden  
- cvetna nedelja 
- uvod v veliki teden 

4. razred 

Živimo pravično in 
pošteno 
- sedma in deseta 
Božja zapoved 

Ljubite drug 
drugega 
- misel o Jezusovi 
odrešilni ljubezni 

Največja zapoved 
- molitev križevega pota 

- pogovor o velikem 
tednu in svetem 
tridnevju 

5. razred 

Z Jezusom 
zmagujemo 
- preveriti 
izpolnjevanje 
postnih dogovorov 

Jezus oznanja Božje 
usmiljenje 

Jezus je naš Odrešenik - pogovor o velikem 
tednu in svetem 
tridnevju 

6. razred 

Ko odpadejo spone  
 
 

- molitev križevega 
pota 

Živim za druge 
- odnos do starejših in 
staršev, saj bo prihodnji 
teden posvečen družini 
 

- pogovor o velikonočnih 
simbolih in smislu 
trpljenja > povezava s 
prejšnjimi lekcijami  
- pogovor o velikem 
tednu in svetem 
tridnevju 

7. razred Blagor ti, ker ti je odpuščeno - spoved Trpljenje in odrešenje – postni čas 

8. razred Sveta spoved Ali je res? Sveto tridnevje  

9. razred 
 



 
 

APRIL 2021 
Ne pozabi! 
- teden molitve za duhovne poklice 
- nedelja Božjega usmiljenja  

Teden 5.–9. 4. 12.–16. 19.–23. 26.–30. 

1. razred 

velikonočni teden 

Prazen grob 
- ponovimo velikonočno 
skrivnost  

Pot v Emavs 
- emavška učenca nam 
oznanjata, da je Jezus vedno 
med nami – pri sveti maši in 
v tabernaklju  

Imena za Marijo 
- poudariti Jezusovo 
navzočnost med nami 
- vabilo k šmarnicam 

2. razred Prazen grob 
- ponovimo simboliko 
velikonočnih praznikov 

Jezus živi 
- Jezus je živ in je z nami 

Jezus vabi 
- vabilo k šmarnicam 

3. razred Nejeverni Tomaž 
- verovati ni preprosto 

Priča si 
- lastnosti dobrega kristjana 

Pridi, ljubi Jezus 
- poudarek na bližajočem se 
prazniku prejema prvega 
svetega obhajila 
- vabilo k šmarnicam 

4. razred Govorimo resnico 
- osma Božja zapoved 

Telo je Božji dar 
- šesta Božja zapoved 

Zvesta ljubezen v družini 
- vabilo k šmarnicam 

5. razred Jezus je luč sveta Jezus je vstajenje in življenje Sveta maša je Jezusova 
daritev 
- vabilo k šmarnicam 

6. razred Z Jezusom postajamo novi 
ljudje 
 

Jezus nas zbira okrog svojega 
oltarja 
 

- ponovimo zgradbo svete 
maše  
- vabilo k šmarnicam, Marija 

7. razred Kristusovo vstajenje – velika noč Birma – moje osebne 
binkošti 

8. razred Velikonočni čas Ali bi nas Jezus lahko odrešil 
brez križa? 9. razred 

  



MAJ 2021 
Ne pozabi! 
- slovesnosti prvega svetega obhajila 
- slovesnosti podelitve svete birme 
- MKI  
- SBP  

Teden 3.–7. 10.–14. 17.–21. 24.–28. 31.–4. 6. 

1. razred 

prvomajske 
počitnice 

Nedelja – 
Gospodov dan 
- Marija je naša 
mati in častimo jo 
še posebej v 
mesecu maju 

Z Jezusom na 
počitnice 
- skrbimo za okolje 
in opazujemo, kako 
iz majhnega raste 
veliko 

Ponovimo dosedanjo 
vsebino 
 

Obisk cerkve 

2. razred Po Mariji k Jezusu 
- Marija je Jezusova 
in naša mati 

Ti si Peter, Skala 
- ureditev Cerkve 

Pasi moje ovce 
- Jezusa imamo radi 

 

3. razred - slovesnost svete 
spovedi 
 

Sveto Rešnje Telo in 
Sveta Rešnja Kri 
- praznovanje po 
prvem svetem 
obhajilu 
 

Marija, Mati Cerkve 
- Marija je vedno prisotna v 
Cerkvi – utemeljitev 
marjanskih pobožnosti 

 

4. razred - ponovitev desetih 
Božjih zapovedi 
- pripraviti 
sodelovanje pri eni 
šmarnični večerni 
maši ali molitev 
litanij Matere Božje 

Bog je Oče vseh ljudi 
- molitev očenaš 
 

Jezus nas sodi po dobrih 
delih 
- krščansko upanje in 
odgovornost dobrega 
kristjana 

 

5. razred Jezus je med nami 
- pripraviti 
sodelovanje pri eni 
šmarnični večerni 
maši ali molitev 
litanij Matere Božje 

Jezus nam daje 
svojega Duha 

- ponovimo zgradbo 
zakramentov 
 

 

6. razred Odprta vrata na 
stežaj 

Kakor eno srce in 
ena duša 

Kot moški in ženske  



- pripraviti 
sodelovanje pri eni 
šmarnični večerni 
maši ali molitev 
litanij Matere Božje 

7. razred Kaj se zgodi pri 
birmi? 

Pridi, Sveti Duh, 
prebivaj v meni 

Evharistija – zahvala Bogu Evharistija – naša hrana 

8. razred Sodobni Adam in sodobna Eva Biti dar 

9. razred 
 
  



JUNIJ 2021 
- zaključek katehetskega leta – vrednotenje 
- organizacija oratorija 

 

Teden 7.–11. 6. 

1. razred Zaključno srečanje 
 

2. razred Dominik Savio 
- svetniki so zgled, kako 
imamo lahko Jezusa radi 

3. razred Binkošti 
- Sveti Duh nas uči prav 
živeti (prebuditi željo po 
sodelovanju s Svetim 
Duhom) 

4. razred Jezus nas vabi k sreči  
- blagri 

5. razred - ponovitev zgradbe 
cerkvenega leta 

6. razred Dam ti, kar imam 

7. razred - ponovitev dosedanjega 
dela 

8. razred Čas med letom 

9. razred 
 


