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Ti je že kdaj kdo naredil kaj lepega in za to ni hotel tvojega plačila ali celo 
zahvale? Ne mislim samo tvojih domačih ali prijateljev, oni ti verjetno kaj takega 
naredijo velikokrat in verjamem, da tudi ti njim narediš veselje s kakšnim 
dejanjem, za katerega ne pričakuješ plačila ali povratne usluge. Kako se takrat 

počutiš? 😊 
 

Mnogi ljudje si izberejo poklic, v katerem drugim ljudem naredijo mnogo 
dobrega in za vso svojo dobroto in razdajanje niso plačani dovolj ali pa 
velikokrat sploh ne. Poznaš koga od njih? Poznaš kakšnega misijonarja, 
prostovoljca pri Karitasu ali Rdečem križu? 
 

 

 

 V učbeniku na strani 113 je na kratko predstavljen svetnik, ki je v Franciji 
naredil mnogo dobrega za ljudi, ki so bili v stiski. Preberi si besedilo o njem. Če 
pa bi rad o tem velikem človeku izvedel še kaj več, klikni na to stran. 
 

 V učbeniku preberi tudi besedilo na strani 114 in 115. Razložilo ti bo, zakaj se 
kristjani trudimo delati dobro in koga imamo pri tem za zgled. Prebrano ti bo 

pomagalo tudi pri odgovarjanju na vprašanja v delovnem zvezku 😊.  
 

 

 

 V delovnem zvezku reši naloge na strani 99 in odgovori na vprašanja na 
strani 100. 
Za pomoč pri nalogi 1 si pomagaj z internetom (saj veš, »stric« Google najde 

vse), za pomoč pri nalogi 2 pa lahko prosiš domačega župnika ali kateheta. 😉 
 

https://druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/svetniki/CCF44CEFB2CCFB78C1257FF0002708B3
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Vsak večer, preden zaspiš, se Jezusu zahvali za vsaj eno lepo stvar, ki si jo 
doživel čez dan.  
Vsaj enkrat v tem tednu zmoli molitev na strani 115.  
Na tej strani pa lahko prisluhneš pesmi, ki je napisana na strani 116 in nas uči, 
da je tam, kjer sta na svetu dobrota in ljubezen, navzoč Bog. 
 

Pa še nekaj 😉  
19. marca praznujemo god sv. Jožefa, zavetnika družin, 25. marca pa je praznik 
Gospodovega oznanjenja, ki je tudi materinski dan oz. dan staršev.  
19. marca bomo vstopili v t. i. teden družine. To je teden v letu, ko več molimo 
za svoje domače, se bolj trudimo, da bi se razumeli, da bi se imeli radi… Vabim 
te, da se v tem tednu potrudiš in kaj lepega narediš svojim staršem, pa tudi 
bratom in sestram, babici, dedku … Lahko povabiš člane svoje družine, da vsaj 
enkrat v tem tednu molite skupaj, da greste k sv. maši ali skupaj sodelujete pri 
prenosu maše po tv ali internetu, greste skupaj na sprehod, skupaj pripravite 
slavnostno kosilo ali večerjo … Verjamem pa, da se boš kakšne kulske ideje za 

presenečenje spomnil tudi sam. 😉 
 

 
 

https://youtu.be/kgMw8ExFlgI

