ПРВАЧИЋИ НА ПРВОМ ЧАСУ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ
Шта ћемо учити на веронауци?





-Душан Вељковић1-3 : Учићемо чудне бројеве.
-Анастасија Митровић1-3: Учићемо нешто пристојно.
-Ранко Масло1-4: Учићемо о свецима. О планетама које су близу Богу.
-Јана Симеуновић1-4: Учићемо о љубави.

Ко је Бог?
 -Страхиња Тасић1-4: Бог гледа цео свет да види да ли су људи добри. Ђаво је
црн, није добар. Молиш се Богу да ти Бог сачува здравље, зубе. Моја сестра не
чува зубе.
 -Лука Вучетић1-4: Бог је кад верујеш да нешто постоји, молиш се Богу, да му
нешто кажеш.
 -Марко Стојановић 1-4: Можемо да будемо са Богом тако што ћемо до Њега
стићи ракетом.
 -Јана Симеуновић 1-4: Бог гледа да ми бацамо храну, што не треба да радимо.
Треба да верујемо у неког и нешто. Ђаво је продавао отровне јабуке.
 -Миа Буханац 1-2: Кад верујеш, верујеш да Бог постоји.
 -Вељко Илић 1-2: Бог је на небу да би видео да ли је неко злобан, да ли краде,
доброг похвали, лошег казни.
 -Алекса Пилиповић 1-2: Бог је на небу, чека душе. Молимо му се да нам
помогне.
 -Виктор Јанковић 1-2: Ја бих волео да будем бесмртан.
 -Лука Лав Младеновић 1-4: У Цркви се дешавају чудесне ствари.

Шта се учи на веронауци?
-

О Богу и тим стварима. - Петра Глушац 1-4
Немам појма шта ћемо учити на веронауци, али знам да ће бити забавно. –
Мила Вићовац 1-3
Учићемо о Светом Сави. – Немања Вујић 1-3
Ко су анђели?

-

Анђео? То је лако да се одговори, то је помоћник Богу, има лук и стрелу и чува
људе, посматра их од горе. - Милан Милашиновић 1-3
Анђео је светитељ који нас чува, ми га не видимо а лети свуда. - Љубица
Николић 1-2
Неваљали анћели су постали ђаволи. - Петра Глушац 1-4
Бог ствара анђеле као заштитнике. Анђео има ореол. - Ана Миљковић 1-4
Анћео има белу одећу и на небу лечи људе. - Вук Басарић 1-1
Анђео је човек са белом марамом и има инструмент. - Вања Петковић 1-2
Анђео има ореол. - Милица Живков Нина 1-2
Анђео чува умрле на небу, и њихове породице. - Миодраг Ђенисијевић 1-3
Ако добар умре, анђео га чува. - Вукашин Симић 1-3

-

Умрла ми бака. Кад неко умре оде на небо и чувају га анђели. – Михајло
Суботић 1-3
Анђео је човек који живи на небу, има крила и чува људе. - Вања Тешић 1-3
Шта је Црква?

-

Кућу су назвали црква јер има крст. - Петра Глушац 1-4
У цркву иде поп да ради и да неког крсти. – Нађа Давидовић 1-4
Црква је свето место, а крст је симбол. – Ана Миљковић 1-4
Црквена звона терају ћавола. У Цркву иду свештеници, који се моле Богу. - Вук
Басарић 1-1
У цркву иду они који верују у Бога. – Петра Кујачић 1-1
У цркви се људи жене, крсте.... – Маша Милосављевић 1-2
У цркви се купе свеће. – Вања Петковић 1-2
У цркви читамо молитве. - Мила Вићовац 1-3
Црква је место где се крсти. Крсти се са десном руком. Немојте да се глупирате
( каже другарима) ова све пише. - Немања Вујић 1-3
Ко је Бог?

-

-

Бог се створио сам. - Петра Кујачић 1-1
Бог је вера. – Алекса Чарапа 1-1
Бог је велики човек који све ствара, без Њега не би постојало ништа: школа,
земља, мора.... Он има великог непријатеља под земљом, а то је ђаво. - Јован
Марјановић 1-2
О мој мили Боже, волим те на свету. – Милан Милашиновић 1-3
Ја знам ко је Јован Крститељ, то је Крститељ Јован Јовановић Змај.

 Стефан Д. 1/4 : На веронауци ћемо учити о свецима и анђелима. Бог је на
земљи и на небу у исто време. Анђели су заштитници.
 Душан П. 1/4 : Учићемо о Исусу Христу и како је ,,обешен" на крст због злих
људи. Имаћемо икону на часу. Бог је велики човек који има благе очи. Анђели
су Божији стражари, слуге и имају плашт. Ми не чујемо шта су анђели рекли,
али они чине да људи буду добри.
 Ива С. 1/4 : Свако има анђела чувара кад се роди.
 Софија С. 1/4 : Бог гледа све нас.
 Андреа Ћ. 1/4 : Анђели су свуда око нас али их не видимо.
 Матеја М. 1/4 : Анђели чувају Бога и децу, људе и све. Боре се против ђавола.
Кад сам гледао филм о распећу Исуса Христа дошло ми је да плачем.
 Симона С. 1/3 : Анђели шире доброту. Цркве су куће од Бога и свеца.
 Софија С. 1/3 : Бог командује анђелима.
 Валентина К. 1/3 : На веронауци ћемо учити о Богу, црквене песме. Бог је дух и
он нас чува и пази. Ако си добар у свом животу идеш у рај, а ако ниси онда
идеш у пакао, тамо је ватра и зомби. Анђели су Божији помоћници. Ђаволи су
анђели који нису добри. Црква је пре била дворац, а сада ту попови крсте децу.
 Лука М. 1/2 : Ја знам све о Богу и Цркви, мој ујак учи за свештеника.
 Миона А. 1/1 : Мој деда ради у Цркви и стално пости.
ДАНКА ШПЕХАР, вероучитељ
ОШ ,, ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" Београд

