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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: II-5  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Моје место у Цркви 

Наставна јединица: Литургија – догађај Цркве (број 5) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима да је учешће у Литургији засновано на слободи. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на библијској причи „О свадби царева сина“, направити 

паралелу између горепомеуте приче и догађаја свете литургије; 

-васпитни: изградња свести да је учешће у литургији засновано на љубави и слободи. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће моћи да уоче да је Литургија догађај Цркве. 

Афективни аспект: ученици ће желети да посете храм и боље упознају основна обележја 

православних храмова. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту 

Наставна средства: Библија за децу, папири са анаграмима, цд са духовним песмама 
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Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

Литургија 
 Литургија је најзначајнији и најрадоснији догађај у Цркви на који су 

позвани сви који су крштени и сви они који желе да дођу. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу;  

 Литургија: Православни катихизис  за други разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2003. година. 

 

 Структура и ток часа:  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10  минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња. Подсећамо 

се. Деца решавају анаграме (види прилог I).   

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Литургија–догађај Цркве и 

наглашавам деци да ћемо на данашњем часу научити да је учешће у литургији засновано 

на љубави и слободи. 
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 Читам деци одломак из Библије за децу и то причу о свадби царевога сина  (види 

прилог II). Разговарам са децом о горепоменутој причи кроз одговарања на питања: 

1. Шта је један човек – цар организовао за свога сина? 

2. Да ли су гости који су позвани на свадбу дошли на свадбу? 

3. Зашто нису? 

4. Да ли је неко био на свадби? 

 Повезујем ову причу са црквом и светом литургијом. 

1. Зашто људи долазе у Цркву? 

2. Зашто људи не долазе у Цркву? 

3. Да ли је долазак људи добровољан или их неко присиљава да дођу у Цркву? 

 На основу одговора, изводимо закључак: Литургија је најзначајнији и најрадоснији 

догађај у Цркви на који су позвани сви који су крштени и сви они који желе да дођу. 

Значи, учешће у литургији је засновано на слободи и љубави. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 15  минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Подсећамо се песме „Недеља у Храму“ и заједно је певамо. Молитва Богородице 

Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: игра анаграми 

Р М А Х – Храм 

Л Т О А Р – олтар 

Ђ А А Л – лађа 

Т Т Р И П Р П А А – припрата 
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К А Ц Р В - Црква  

Прилог II: библијска прича о свадби царева сина 

Рече Господ причу ову: царство је небеско као човек цар који начини свадбу сину  

воме. И посла слуге своје да зову званице на свадбу и не хтеше доћи. Опет посла 

друге слуге  говорећи: кажите званицама: ево сам мој објед зготовио, јунци моји и 

храњеници поклани су и све је готово, дођите на свадбу. Они немаривши отидоше 

један у поље своје, а други трговини својој а остали ухватише слуге његове, 

изружише их и побише их.  А кад то чу цар онај, разгневи се и посла војску своју и 

погуби убице оне и град њихов запали.  Тада рече слугама својим: свадба је дакле 

готова а званице не бише достојне! Идите дакле на раскршћа и кога год нађете 

дозовите на свадбу.  И изишавши слуге ове на раскршћа, сабраше све које нађоше 

зле и добре и столови се напунише гостију:  И изишавши цар да види госте угледа 

онде човека не обучена у свадбено рухо. И рече му: пријатељу; како си дошао амо без 

свадбеног руха? А он оћута.  Тада рече цар слугама; свежите му руке и ноге па га 

узмите и баците у таму најкрајњу; онде ће бити плач и шкргут зуба.  Јер су многи 

звани али је мало изабраних. 

 

 


