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ŠTO JE USKRS? 

Napisala: Nikolina Milatović, mag. theol.  

ULOGE: 

VJEROUČITELJICA, ANĐEO 

UČENIK 1, UČENIK 2,  UČENIK 3, UČENIK 4, UČENIK 5 

 

REKVITI: 

3 klupe, 5 stolica, stol i 1 stolica za vjeroučiteljicu, imenik, ploča, udžbenici vjeronauka 4. r., 

papiri za sastavke, olovke, krila, aureola, haljina za anđela  

 

SASTAVAK UČENIKA: 

Uskrs je najveći kršćanski blagdan. Isusa su Židovi i Rimljani optužili zbog dobrih djela koja 

je činio drugim ljudima i što je bio dobar prema svima. Poncije Pilat ga je osudio na križ. Ali 

Isusova smrt za nas kršćane ipak nije kraj kako su to prvo njegovi učenici mislili. Nakon tri 

dana ležanja u grobu Isus je uskrsnuo. Time nam je pokazao da je pobijedio smrt i svima 

nama dao nadu u vječni život, život s Bogom.  
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PRVI ČIN – NA SATU VJERONAUKA  

PRVA SCENA – MOLITVA  

U pozadini se čuje školsko zvono. U klupama se učenici gurkaju i zezaju. Dolazi 

vjeroučiteljica, svi sjedaju na svoje mjesto 

VJEROUČITELJICA: Hvaljen Isus i Marija! 

SVI UČENICI:  Uvijek je hvaljen!  

VJEROUČITELJICA: Idemo se pomoliti. (učenik 1 i 2 dolaze pred ploču) Dečki, što ćemo 

moliti?  

UČENIK 1: Oče naš. (Nakon znaka križa svi mole. Kad završe molitvu, učenici odlaze na 

mjesto.)  

DRUGA SCENA – ŠTO JE USKRS? 

VJEROUČITELJICA: Draga djeco, danas ćemo učiti o jednom važnom kršćanskom 

blagdanu. Pokušajte pogoditi o kojem je blagdanu riječ. 

UČENIK 1: (usklikne) Božić!  

VJEROUČITELJICA: Nije, neki drugi: 

VJEROUČENIK 2: (usklikne) Znam učiteljice! Sveta Tri kralja! 

VJEROUČITELJICA: Ne! Neki drugi! 

UČENIK 4: Veliki četvrtak? 

VJEROUČITELJICA: Ne! 

UČENIK 5: Znam ja učiteljice, znam ja! (vičući i dižući ruku kaže): Cvjetnica! 

VJEROUČITELJICA: Nije, ali blizu ste.  

UČENIK 3: Da nije možda Uskrs? 

VJEROUČITELJICA: Tako je! Danas ćemo razgovarati o Uskrsu, najvećem kršćanskom 

blagdanu. Da bismo što dostojnije proslavili Uskrs, za taj blagdan se posebno pripremamo 

kroz jedno određeno vrijeme koje se zove…. 

UČENIK 1 (upada učiteljici u riječ): Korizma! 

VJEROUČITELJICA: Bravo! Korizma! Znate li koliko dana traje korizma?  

UČENIK 2: 50 dana! 

VJEROUČITELJICA: Ne! Netko drugi? 
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UČENIK 5: 30 dana!  

VJEROUČITELJICA: Ne! Djeco, razmislite malo. Sjetite se koliko je dana Isus proveo u 

pustinji posteći. 

UČENIK 4: Znam učiteljice! 40 dana! 

VJEROUČITELJICA: Bravo! Korizma traje 40 dana. U korizmi se odričemo nekih stvari, 

ponašanja…. Čega ste se vi djeco odrekli? 

UČENIK 1: Ja sam se odrekao/la lošeg prijatelja!  

UČENIK 3: (ustane da se pokaže razredu i učiteljici) Ja sam se odrekla slatkiša učiteljice! 

Tako ću biti mršava i lijepa! 

UČENIK 2:  Ja sam se odrekao nogometa. 

UČENIK 4: Ja sam se odrekao pisanja zadaća (smije se). 

UČENIK 5: Ja sam se odrekla Facebooka da mogu više učiti i pisati zadaće. 

VJEROUČITELJICA: Djeco, ovo što ste nabrojili da ste se odrekli ne pogađa pravi smisao 

korizme. Odreći se slatkiša da bi bili mršaviji, znači da ste sebe stavili na prvo mjesto, a ne 

Boga. Odreći se primjerice psovki, pomiriti se s nekim s kim ste posvađani, učiniti dobro 

djelo-to znači korizma. 

UČENIK 3: Aha, sad shvaćam.  Znači trebamo se odreći nečega lošega što truje našu dušu. 

VJEROUČITELJICA: Upravo tako! A kako se zove nedjelja prije Uskrsa?  

VJEROUČENIK 4: Pepelnica!  

VJEROUČITELJICA:  Nije, Pepelnicom ili Čistom srijedom počinje korizma.  

UČENIK 1: Cvjetnica učiteljice!  

VJEROUČITELJICA: Da, Cvjetnica. Recite mi imate li kakve običaje na nedjelju 

Cvjetnicu? 

UČENIK 4: Mi nemamo nikakvih običaja toga dana. 

UČENIK 3: Mi se svi u obitelji na Cvjetnicu ujutro umivamo u cvijeću, a onda idemo 

zajedno na misu i nosimo cvijeće i maslinove grančice.  

VJEROUČITELJICA:  Da, to je jedan od običaja našega naroda.  

UČENIK 2: Meni je moja baka nešto o tome pričala. Danas ću zamoliti mamu da i mi to 

počnemo običavati u obitelji.  
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VJEROUČITELJICA:Bravo! Potaknite svoje roditelje, djedove i bake i učinite ovaj Uskr 

drugačijim od ostalih. Dragi učenici, vaš zadatak za domaću zadaću je napisati što je za vas 

Uskrs.  

UČENIK 2: Ali učiteljice to je teško! Kako ćemo mi to? 

VJEROUČITELJICA: Razgovarajte sa svojim roditeljima, djedovima i bakama. (odlazeći 

govori): Doviđenja! 

SVI UČENICI: Doviđenja! 

 

DRUGI ČIN – IZNENADNI GOST U RAZREDU 

PRVA SCENA – POMOĆ S NEBA  

Učenici sjede i razgovaraju  

UČENIK 1: Što bi to Uskrs mogao značiti? 

UČENIK 2: Zašto je taj dan tako važan? 

UČENIK 3: Što se zapravo dogodilo toga dana? 

UČENIK 4: Zbog čega moramo o Uskrsu pisati? 

UČENIK 5: Bilo bi super kad bi nam došao neki anđeo s neba i rekao nam nešto o Uskrsu. 

UČENIK 4: Da, da! Samo u snu! (smije se) 

Dolazi anđeo, učenici se preplaše.  

ANĐEO: Zdravo! Ja sam anđeo Gospodnji! Čuo sam da trebate moju pomoć pa sam vam 

došao neŠto reći o Uskrsu. Uskrs vam je vrlo važan dan. Nakon 3 dana ležanja u grobu Isus je 

uskrsnuo te se ukazivao svojim učenicima.  

SVI UČENICI: Kako to? (čude se) 

UČENIK 2: Kad umreš to je zauvijek, nema povratka.  

SVI UČENICI: Da, da. 

ANĐEO: Svojim uskrsnućem Isus je pobijedio smrt i tako ljudima dao nadu u vječni život, 

život s Bogom. Isus je naš osloboditelj i Spasitelj. Eto djeco draga, nadam se da sam vam 

pomogao. A sad idem! Bog s vama! 

SVI UČENICI: Bog! 

Anđeo odlazi, a učenici počinju pisati sastavak.  
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DRUGA SCENA – USKRS JE…  

UČENIK 1: Imam ideju kako početi!  

UČENIK 5: Što? 

UČENIK 1: (počinje pisati i pomalo slovičati) Dakle, Uskrs je najveći kršćanski blagdan.  

UČENIK 4: A dalje? 

UČENIK 3: Pusti ga! Vidiš da mu je dobro krenulo. 

Učenik 1 piše a ostali tiho razgovaraju i čuje se samo: E dodaj još…. Nakon napisanog 

sastavka učenici iščekujući sat pričaju, zezaju se, gurkaju…Zvoni. Dolazi vjeroučiteljica 

VJEROUČITELJICA: Hvaljen Isus i Marija! 

SVI UČENICI: Hvaljen Isus i Marija! 

VJEROUČITELJICA: Jeste li napravili zadaću? 

SVI UČENICI: Jesmo! (Učenik 2 predaje učiteljici sve papire.) 

VJEROUČITELJICA: (uzima papir): Sada ću pročitati ono što ste vi napisali. (okrene se 

publici i pročita sastavak):  

Uskrs je najveći kršćanski blagdan. Isusa su Židovi i Rimljani optužili zbog dobrih djela koja 

je činio drugim ljudima i što je bio dobar prema svima. Poncije Pilat ga je osudio na križ. Ali 

Isusova smrt za nas kršćane ipak nije kraj kako su to prvo njegovi učenici mislili. Nakon tri 

dana ležanja u grobu Isus je uskrsnuo. Time nam je pokazao da je pobijedio smrt i svima 

nama dao nadu u vječni život, život s Bogom.  

 

SVI GLUMCI: Sretan Uskrs svima!  

 

Kraj!   

 

 

 

 

 


