
  
 

  
  

  

GRADIVO ZA  
OSNOVNOŠOLSKO  

KATEHEZO

TRETJE TRILETJE
Poglabljanje poznavanja Svetega pisma in vrednotenje lastnega življenja v luči Božje besede. Mladostnik v nauku Katoliške cerkve 
išče odgovore na mladostne izzive. Sebe razume in sprejme kot celostno bitje ter odkriva svojo življenjsko poklicanost  
in poslanstvo. Vključuje se v župnijsko skupnost in skupine znotraj Cerkve. 

RADI ŽIVIMO. Gradivo za tretje triletje

Delovni zvezek in  
priročnik za kateheta

Delovni zvezek za 
mladostnike v zadnjem 
triletju je primeren za 
dvoletna srečanja, ki 
poglabljajo bistvene téme 
krščanskega življenja in 
spodbujajo k vključitvi v 
(župnijsko) versko občestvo. 

Vsebine se nanašajo na 
Katekizem Katoliške Cerkve 
(KKC) in so razporejene  
v sklope, iz katerih lahko 
katehet poljubno izbira 
posamezne teme (49). 
Sklopi vsebujejo vsebine 
za graditev skupnosti, 
spoznavanje cerkvenega 
leta, gradivo o Bogu Očetu, 
Sinu in Svetem Duhu, 
Katoliški cerkvi ter sklop 
nekaterih izbirnih tem. 
Dobrodošlo je, da srečanj 
ne izvaja le katehet, temveč 
širša ekipa sodelavcev in 
animatorjev, ki bdijo nad 
manjšimi skupinami in ob 
spremljanju mladostnikov 
tudi sami duhovno rastejo.

ZA TVOJO DUHOVNO RAST. Priprava na birmo

Delovni zvezek in  
priročnik za kateheta

Delovni zvezek je namenjen 
vsem, ki se pripravljajo na 
prejem zakramenta svete 
birme. Obravnava vsebino 
katoliške vere, kot jo podaja 
Katekizem Katoliške Cerkve, 
vendar v govorici, ki je blizu 
mladim. 

Vsebine (26) odgovarjajo 
na vprašanja, kaj verujemo, 
kako razumevamo 
krščanske skrivnosti, kako 
obhajamo praznike, kako 
imamo v Kristusu življenje, 
kako naj molimo. Namenjen 
je mladim, da bi se mogli 
poglobiti v vsebino vere in 
jo spoznavati kot spodbudo 
za osebno duhovno rast. 

Birma v 7. razredu

7. razred: Za tvojo duhovno rast
8. razred: Radi živimo 
9. razred: Radi živimo

Birma v 8. razredu

7. razred: Radi živimo 
8. razred: Za tvojo duhovno rast
9. razred: Radi živimo

Birma v 9. razredu

7. razred: Radi živimo 
8. razred: Radi živimo 
9. razred: Za tvojo duhovno rast

KATERO GRADIVO IZBRATI V TRETJEM TRILETJU? 
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PRVO TRILETJE
Uvajanje v temeljne drže krščanskega življenja in priprava na 
prejem zakramentov svete spovedi in svete evharistije.

1. razred osnovne šole 

BOŽJI OTROK SEM

Otrok se uči spoštovanja, 
poslušanja, pozornosti, sprejemanja 
in zahvaljevanja v odnosu med 
ljudmi, predvsem pa tudi v odnosu 
do Boga kot Stvarnika vsega. Ob 
tem spoznava tudi praznovanje in 
pomen pomembnejših praznikov 
cerkvenega leta. Posamezne naloge 
utrjujejo vsebino srečanj, hkrati pa se 
usmerjajo v življenje celotne družine 
in župnijskega občestva.

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.

DRUGO TRILETJE
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. 

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

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

NOVO

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!

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.


