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Popis odrađenih lekcija, zadataka i
pitanja iz gradiva za
7 a razred
e.hublin.net/7a
Ovaj dokument je kreiran: 19.9.2019. u 14:02:13
Ovdje je ažurirani popis svih nastavnih sati iz vjeronauka koje smo održali sa popisom svih zadataka koje su
učenici trebali napraviti u svojim bilježnicama (i radnim bilježnicama, radnim listićima i dr.) na satu i kod kuće
za domaću zadaću ili dodatne zadaće (DZ+). Popisi sa "zadacima" koriste učenicima da znaju što sve moraju
imati "odrađeno", ili npr. što su propustili kad nisu bili na nastavi. Tu su i pitanja koja se ispituju na provjeri
znanja. Ta pitanja vjeroučenicima mogu koristiti da se bolje pripreme za ispitivanja gradiva ili ako kasnije
požele "ispraviti ocjenu" da znaju koja pitanja će biti pitani. (Slovo "A" kraj pitanja znači da je to pitanje u prvoj
grupi pitanja koja su lakša i osnovna, a slovo "B" su pitanja iz druge grupe pitanja.)
Ovdje su i slike "plana ploče" odnosno radnih materijala (ono što su učenici trebali rješavati ili prepisati s
ploče/projekcijskog platna) te "ostale informacije/obavijesti sa sata".
Kratice kojima se koristimo na nastavi i u ovim popisima:
U = udžbenik, B = bilježnica, RB = radna bilježnica, DZ = domaća zadaća,
DZ+ = neobavezna zadaća koju učenik ne mora napraviti, ali ako je učenik napravi može "zaraditi" +eve ili
5ice
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Izazovi u pubertetu

17.9.2019.

Postavljeni zadaci sa sata:

Pitanja iz lekcije:

Učenici u bilježnice završe započete rečenice
611 o pubertetu.

Pubertet je…

611

B

Uz tjelesni razvoj dijete će u pubertetu postići
611 i
duševnu zrelost, a to će postići tako da...

A

U pubertetu neki se mladi udaljuju od vjere611
i
Crkve zato jer...

B

Ostale informacije:
Radni materijali ("plan ploče"):
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Jedinstveni smo i upućeni na druge

13.9.2019.

Postavljeni zadaci sa sata:

Pitanja iz lekcije:

Učenici izrežu iz radnog lista dijelove rečenica
610
i slažu
redoslijed u smisleni tekst koji govori o razlozima zašto je
Bog stvorio puno različitih ljudi. U Bilježnice prepišu samo
izjavne rečenice!

Zašto je Bog uopće stvorio ljude? Puno ljudi.
610
Kako možemo s drugima živjeti sretno?

B

Za koje ljude kažemo da su „zli“, a za koje da
610su
„dobri“?

A

Ostale informacije:
Radni materijali ("plan ploče"):
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Uvodni sat

10.9.2019.

Postavljeni zadaci sa sata:

Pitanja iz lekcije:

Ostale informacije:
Zainteresirani vjeroučenici koji žele ove šk. godine sudjelovati u radu moje INA grupe mogu se prijaviti vjeroučitelju
Krešimiru Hublinu.

Svaki vjeroučenik će dobiti 1 list papira na kojem je naš "Vjeronaučni školski molitvenik". Vjeroučenik koji je
sačuvao svoj primjerak iz prošlog razreda dobije plus u zalaganje.
Vjeroučenici mou na internetskoj stranici www.bodovi.hublin.net vidjeti svoje bodove (pluseve i minuse) i bilješke
iz Vjeronauka. Za to moraju vjeroučitelju dati neku svoju lozinku s kojom će moći pregledavati samo svoje bilješke
iz Vjeronauka.
Učenici koji se žele pretplatiti na časopis MAK (Mali koncil, 10 brojeva, od rujna do lipnja) neka se jave vjeroučitelju.
Učenici će dobiti kratki biblijski tekst koji će služiti za prepisivanje u svrhu poništavanja minusa iz vjeronauka.

Radni materijali ("plan ploče"):

19.9.2019.

14:02:14

www.vjeronauk.hublin.net
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vjeroučitelj K. Hublin

