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________________________________________________________________________
Поздрав мојим првачићима,

ХРИСТОС

ВАСКРСЕ !

 Час почиње молитвама:
,,Оче Наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје,
да буде воља Твоја и на земљи као на небу;
хлеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога. АМИН "
,,Богородице Дјево,
радуј се благодатна Маријо, Господ је с Тобом,
благословена си Ти међу женама и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших. АМИН "

 Oбновићемо претходни час о човеку, домаћину, о природи и о свету кроз причу
вероучитеља у тв емисији:
https://www.youtube.com/watch?v=cuSpCMfvsPY

 Настављамо даље:
Бог је створио из љубави величанствена бића, биљке и животиње. Сва створена бића не
могу да угрозе природу и целокупну Божју творевину, осим човека.
Зато човек има обавезу и одговорност да чува природу, пре свега од себе, од свог
неразмишљања и погрешног схватања слободе да може да ради свашта. Човек мора да
зна да није све добро и корисно што чини, ни њему самом, ни природи.
Али човек није добио само живот и свет од Бога, добио је и љубав Божју. Ту љубав човек
треба да поштује, да буде захвалан и да је узврати Богу. Како?

Волећи Бога, славећи Бога, поштовањем Божјих заповести о којима ћемо касније
причати, али најбитније је тако што ћемо чувати оно што је Бог створио и дао нам на дар,
а то је природа, бића и цео свет. Ако ми с пажњом чувамо и радујемо се неком поклону,
онај ко нам је поклонио тај дар, дародавац, биће срећан (јер смо и ми срећни због
поклона и показали смо радост и захвалност). Својом љубав према људима и природи ми
показујемо и исказујемо, потврђујемо љубав према Богу.

 Погледајте 2 кратке анимиране приче: ,,Дечак Лазар" и ,,Човек и пас"
https://www.youtube.com/watch?v=CVpREJtvvcU
https://www.youtube.com/watch?v=IT4hOyG2xbA
 Нацртајте цртеж, илустрацију, једне од ове две приче, ако можете, замолите
старије у кући да сликају ваш цртеж и пошаљите на мој мејл
danka.veronauka.osvd@gmail.com

 До следеће седмице, поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима, па и нас не заборави. АМИН"

Поздрав од наставнице Данке

