
   
 

   
 

2. RAZRED – 11. SPLETNO SREČANJE   23.4.2021       

 

NINA         ZOJA     ŽANA    ALJAŽ    JAKA    VID    DENIS   

                                 

         LUKA    JANA    ŠPELA    JAKOB    LUKA   

   

Dragi otroci, spoštovani starši ! 

Štirinajst dni hitro mine, kaj ne ?! Narava se prebuja, ptički veselo žvrgolijo 

rožice cvetijo in vse več je barv ter vonjav. Cvetoča veja na sliki je bila pred 

dvema tednoma še brez cvetov. Pa veste, kje raste to drevo, ki ima takšne čudovite 

cvetove ? Čisto blizu. Tik ob župnijski cerkvi. Cvetoča veja je čudovit simbol 

Velike noči in pomeni novo življenje in sporočilo Velike noči je tako pomembno, 

da iz njega živimo skozi vse leto. Upamo, da si poleg vseh obveznosti, ki jih imate 

v šoli, starši pa v službah, vzameta čas za občudovanje teh naravnih darov. 

V naslednjih učnih enotah bomo razmišljali o ključih, ki odklepajo nebeška vrata, 

zidali cerkve ter si brez sramu povedali, kako zelo se imamo radi                                                                             

28.enota: TI SI PETER, SKALA                          

NA TO SKALO BOM SEZIDAL SVOJO CERKEV              

• V DELOVNEM ZVEZKU PREBERI ZAPIS NA STR.58  IN ODGOVORI NA 

VPRAŠANJA NA STR.59 

• NARIŠI KLJUČ NEBEŠKIH VRAT, KOT SI GA PREDSTAVLJAŠ 

• S STARŠI SE POGOVORI, KAJ TVOJI DRUŽINI PREDSTAVLJA KLJUČ OD 

VHODNIH VRAT VAŠEGA DOMA 

Razlaga enote   



   
 

   
 

Jezus je učencu Simonu dal ime Kefa, kar po latinsko pomeni Petrus, v 

slovenskem jeziku pa skala. Iz tega je nastalo ime Peter. Povedal je, da nihče ne 

bo mogel uničiti vere na svetu, tako kot ne more uničiti skale. Kot znamenje, da 

bo vodil ljudi, mu je dejal, da mu bo dal ključe nebeškega kraljestva. 

29.enota : PASI MOJE OVCE          

•  PREBERI ZAPIS V DZ STR. 60 IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA NA STR. 61 

• SVOJEMU KRSTNEMU BOTRU/BOTRCI NAPIŠI PISMO V KATEREM MU/JI 

POVEŠ, KAKO ZELO GA/JO IMAŠ RAD     

Razlaga enote    

Peter je Jezusa trikrat zatajil in tega se je sramoval. Ko je preteklo nekaj časa in 

ko je vse dobro premislil, ga ni bilo več sram priznati, da je Jezus njegov prijatelj. 

Jezus, pa je želel od njega dobiti zagotovilo, da ga ima zares rad, zato ga je trikrat 

vprašal : “ Ali me imaš rad ?” in Peter je trikrat odgovoril , da ga ima rad, da ga 

ljubi. Ko je Jezus dobil zagotovilo, da ga ima Peter res rad, mu je naročil, da bo 

skrbel za tiste, ki bodo vanj verovali. Pasti ovce pomeni, učiti ljudi verovati v 

Jezusa in zanje skrbeti tako, kot dober pastir skrbi za svoje ovce, da se ne izgubijo. 

 Dragi otroci, ne pozabite se staršem zahvaliti za pomoč in spodbudo pri nalogah 

in razumevanju učne snovi. In ko boste molili svoj Sveti angel ,  se v molitvi 

spomnite še na našega gospoda župnika.  Ta teden je bil v cerkvi posvečen molitvi 

za duhovne poklice.                                    

Vse dobro, zdravja in božjega blagoslova vam želimo Bernarda, Nina, Živa 

 

                          

  

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 


