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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: III-8 

 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Бог ствара свет и човека 

Наставна јединица: Створен сам да личим на Бога - (број 8) 

Тип часа: обнављање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -објаснити ученицима да је човек икона Божја (сличан Богу) зато што је 

створен као слободна личност и једини позван да буде домаћин света; 

-омогућити ученицима да увиде разлику између Бога и створене природе. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити лепоту Божијег стварања; 

-васпитни: развијање љубави према ближњима, природи и Богу. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: 

-ученици ће моћи да објасне да је свет створен љубављу Божјом; 

-моћи да разумеју да се права слобода изражава као љубав према другим људима, природи 

и Богу; 

-ученици ће уочити да је човек сличан Богу. 
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Афективни аспект: 

-ученици ће бити подстакнути да развијају љубав према ближњима, природи и Богу; 

-ученици ће развијати жељу и свест о важности бриге према ближњима и природи. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 

 

Наставна средства: Библија за децу, хамер папир, слике биљних и животинских врста 

 

Место извођења наставе: учионица 

 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, Ликовна култура 

 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

Појам опис појма 

круна стварања 
Човек је круна Божијег стварања што значи да је Бог подарио 

људима и душу и тело. 

По“лику“ 

и“обличју“ 

Човек је створен по „лику“ и „обличју „Божијем што значи да је 

Бог створио човека слободним. 

 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу; 

 Литература: Православни катихизис за трећи разред основне школе, др Игнатије 

Мидић,. Београд, 2003. година. 

 Структура и ток часа:  

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 
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 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу проширити тему коју смо започели на 

претходном часу – Створен сам да личим на Бога. 

Деца решавају анаграме (види прилог I)   

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални 

 

  Читам деци песму „Молитва“ од Бранка Радичевића (види прилог II). Разговарамо 

о прочитаном: 

1. О чему говори песма? 

2. Да ли се песнику свиђа створени свет? 

3. Шта песник изражава? 

  Читам деци причу „БОГ ОТАЦ ЈЕ НА КРАЈУ СТВОРИО ЧОВЕКА СЛИЧНОГ 

СЕБИ И КРОЗ ЊЕГА ГЛЕДА НА СВЕ ШТО ЈЕ СТВОРИО“ (види прилог III). 

Анализа приче. 

1. Зашто се Милан посебно радовао путовању у Херцег Нови? 

2. Ко је давао изузетну лепоту свему што је Милан гледао око себе? Размисли о 

објашњењу које је Милану дао отац. 

3. На који је начин могуће да нам цео свет и сви људи изгледају лепши и ближи? 

4. Како је ту тајну објаснио Миланов отац? Да ли потпуно разумеш његово објашњење? 

Покажи то неким својим примером.  

5. На основу приче о пријатељству Милана и Павла и својих искустава, поручи и ти 

људима нешто о љубави. Како би, по твом мишљењу, требало да се односе људи према 

природи? Ко једино може да посматра природу као личност и зашто? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 

 Деца у свеску треба да нацтају прелеп Божији свет. 
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Усвајање теме,  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози:  

Прилог I: анаграми 

В А Е – Ева 

Д А М А – Адам 

Т Р В   С И К А Ј Р –Рајски врт 

О Р Е Б Р – ребро 

Љ М З Е А – земља 

О Г Б - Бог  

 

Прилог II:  

Песма „Молитва“ Бранко Радичевић 

Mесец јасни, звезда јато, 

И сунашце умиљато, 

Зору што нам небо шара, 

А и муњу што га пара, 

И ту силну грома буку, 

И олује страшну фуку 

Ти сатвори, вељи Боже, 

Ко овако јоште може! 

 

Цвеће љупко и долину, 

Стадо, врело и планину, 

Тију реку, силно море, 

И под небом орла горе, 

И над орлом шарну дугу, 

И славуја у том лугу, 

И још његов глас умилни 

Ти сатвори, Боже силни. 

 

Осим другог овде свега 

Мене створи из ничега, 

Дуом својим ти подуну, 

У менека душу суну; 

 

Па ми, Боже, јоште таде 
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И у душу нешто даде, 

Та и моја песма ова, 

И њу мени ти дарова. 

 

Фала, Боже, на дар ови, 

О помози, благосови, 

Да ми како с права пута 

Душа млада не залута! 

(1844, на Ускрс) 

 

Прилог III: прича „БОГ ОТАЦ ЈЕ НА КРАЈУ СТВОРИО ЧОВЕКА СЛИЧНОГ СЕБИ И 

КРОЗ ЊЕГА ГЛЕДА НА СВЕ ШТО ЈЕ СТВОРИО“ 

 

Милан је и ове године са родитељима, сестром и братом, пошао на море. Путовали су 

колима у Херцег Нови. Милан се много радовао путовању, као уосталом и претходних 

година кад је био млађи. Овог пута, међутим, та радост је била посебна, јер га је тамо 

чекао његов најбољи друг Павле. Миланов поглед привлачили су предели - планине, 

реке, равнице и градови. Све му је изгледало тако лепо. Посебно му је био леп Херцег 

Нови. Иако је све то Милан гледао и раније, чинило му се да је сада све некако лепше. 

Као да је природа имала Павлов лик, односно као да је била човек. Тако му се чинило. 

Кад је први пут видео море, онако уживо, оно га је просто задивило, али и мало 

уплашило својом величином. Сада му је изгледало тако лепо и безопасно, упркос томе 

што је било велико, непрегледно. Уз то, сећа се Милан, док су ручали, отац му је 

објашњавао да и у мору живе разноврсна бића. Чудесно лепа, како је сам тада рекао, 

слична биљкама и животињама на копну. Од тог необичног света Милан је нешто и 

видео док је ронио са својим оцем. О морском свету је много више видео и научио 

касније, гледајући телевизијске емисије. Никако му, међутим, није било јасно зашто свет 

око њега - море и рибице, галебови, борова шума изнад обале, па чак и камење - сада 

изгледа тако лепо и да би он, ето, могао и да разговара са свим тим као са својим другом 

Павлом. О томе је хтео да пита оца, кад он управо и сам поче: - Видиш, Милане, сине, 

како је природа лепа. И сам Бог Отац, о чему нам сведочи Свето Писмо, кад је створио 

свет, рекао је да је све веома добро. - Да, тата, видим, али чини ми се да ни природа није 

увек иста, односно није увек на исти начин лепа. Ето, ја сам и пре волео природу и 

примећивао њену лепоту, али она ме је некако плашила, док ми је сада посебно лепа и 

некако слична човеку, па сам о томе хтео да те питам - рече Милан. - Видиш, сине, све 
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што постоји за нас људе нема ни лепоте, ни вредности само по себи, по својој природи и 

изгледу. Кад волимо једног човека и он воли нас, тада нам читав свет изгледа леп. То 

значи да је личност коју волимо та која свету даје постојање, лепоту и важност за нас. 

Сети се кад ти је прошле године учитељица Мира поклонила крст за рођендан. Како си 

тада био радостан и говорио да је то најлепши крст. Иако си већ имао крст, ставио си тај 

нови себи око врата. Поступио си тако јер си много волео своју учитељицу и што ти је 

она слободно, из љубави, даровала крст. За нас људе природа не може да постоји сама за 

себе, односно безлична, већ само у личности коју ми волимо. А то је због тога што је Бог 

Отац слободно, из љубави, створио свет као човека и за човека и што је нас створио 

слободним, сличним Себи, јер је и Бог Отац слободна личност која на свет гледа кроз 

свога Сина и у односу на Сина кога највише воли. Свет ће за нас бити леп и вредан и 

чуваћемо га уколико на њега будемо гледали с љубављу према једном човеку и кроз 

личност коју волимо. Једино ми људи можемо тако да посматрамо свет, као једну 

личност, зато што смо слободни - додаде отац. Слушајући, Милан је намах разумео 

зашто је њему ових дана свет изгледао тако леп. Схватио је да је то због тога што је свет 

гледао очима љубави према свом најбољем другу Павлу. У Павлу и преко Павла, Милан 

је гледао свет који га окружује.  

 

 

 

 

 

 


