предмет: Верска настава
разред: пети
радна недеља, датум: 4-9.5.2020.
редни број часа: 32.
наст.јединица: Старозаветни пророци -Месијанска нада

__________________________________________________________________
Поздрав мојим петацима,

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"
,,Анђеле Божији, чувару мој свети,
сачувај живот мој у страху Христа Бога,
утврди ум мој на правом путу,
учврсти душу моју у Божијој љубави,
да бих Тобом вођен,
добио од Христа Бога велику милост. АМИН"
 Да се подсетимо ранијих часова:
У ранијим часовима причали смо о старозаветним личностима, Божјим изабраницима.
То су они људи које је Бог одабрао за свој план и промисао, као праслике за Нови завет
и долазак Сина Божјег. У те Божје изабранике сврставамо: Аврама и Сару, сина Исака,
унука Јакова, праунука Јосифа (који стиже у Египат) и још њих 11, Мојсија (који добија
од Бога ,,Декалог–10 Божјих заповести", његовог брата Арона (који враћа ослобођен
јеврејски народ из Египта, у своју земљу Ханан), ученика Исуса Навина, Давида (који је
написао 150 псалама, песама посвећених Богу, и био чувени цар Јевреја)...

-https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hLrRNa37z_4&feature=emb_title
-https://www.youtube.com/watch?v=2YHLxIZs1TI

 Настављамо даље, погледајте 2 анимирана филма о причама из Старог завета:
-https://www.youtube.com/watch?v=8fC-OoT_Um0
-https://www.youtube.com/watch?v=zWVHE0VND3s

 Задатак
-https://veroucitelj.rs/2020/04/26/30-%d1%87%d0%b0%d1%81-27-4-1-1-5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4/

код овог линка имате 2 документа, текста, које можете преузети и урадити пар задатака.
Запишите их на папиру, сликајте ваш рад 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

