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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: IV-5 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Црква је наш избор 

Наставна јединица: Црква је циљ стварања света (број 5) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -развијање свести ученика да је све створено да постоји у заједници са Богом; 

-указати ученицима на значење речи Црква; 

Оперативни задаци часа:  

-образовни: децу, кроз библијске стихове, подсетити да је Бог створио човека по свом 

„лику“ и „обличју“ односно да их је створио слободним; 

-кроз литургијеску молитву, указати деци  да је свет створен са одређеним циљем а то је 

јединство свега створеног међу собом и на крају са Богом, кроз Сина Божијег Господа 

Исуса Христа; 

-кроз библијску причу о Ноју, направити паралелу између Нојеве барке и цркве. 

-васпитни: изградња свести о великој потреби приступања Светом Причешћу. 

Oчекивани исходи часа:  
Когнитивни аспект:  

-ученици ће знати да се они који су у заједници са Христом називају хришћани и да је 

Црква њихова заједница; 

-ученици ће знати да се заједница Бога, људи и природе зове Црква. 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да активно учествују у животу Цркве 

-ученици ће бити подстакнути да препознају живот као дар Божји. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна   
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Наставна средства: Библија за децу, папир са иблијским стиховима, наставни листић за 

вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, Музичка култура  

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

По“ лику“ и 

„подобију“ Божијем 

 

То значи да је Бог човека створио слободним односно даровао му 

је слободу. 

циљ света 
Бог је створио свет са циљем да постоји вечно, а то се може 

остварити само у литургијској заједници с Богом. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве; 

Библија за децу.  

 Литература: Православни катихизис за четврти разред основне школе, Београд, 2005. 

година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5  минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 

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

На табли пишем реч слобода. Деца објашњавају шта по њиховом мишљењу ова реч 

значи. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице - Свет је створен да 

постане Црква и наглашавам да ћемо на данашњем часу научити да је свет створен да 

живи вечно односно да је свет заиста створен да постане црква. 
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 Хајде да се подсетимо библијске приче о стварању људи. Читам деци одломак из 

Светог Писма (види прилог I). Подсећам ученике да нам ови библијски стихови  говоре 

да је Бог створио човека слободним, односно да нам је даровао слободну вољу. Такође, 

Бог је створио човека не за смрт него за живот.  

 Изговарам деци речи литургијске молитве (види прилог II). Објашњавам деци да 

нам ови стихови показују да је Бог створио овај свет да постоји вечно преко Господа 

Исуса Христа. У заједници са људима и Сином Божијим се остварује једна велика црква-

заједница свих у Господу. Господ није донео спасење за један мали број људи него је све 

учинио да спасе свет и човека . 

 Подсетимо се библијске приче о Ноју... 

1.  Ко је био Ноје?  

2.  Коју заповест је Ноје добио од Бога? 

3.  Да ли се Ноје са својом породицом спасао и на који начин? 

 Хајде сад мало да размислимо. 

4.     На који начин можемо повезати причу о Ноју са црквом? 

5.     Каквог је облика црква у нашем месту? ( барке)  

 

Закључак: Као што се Ноје спасао  уласком у лађу, исто тако уласком у цркву, кроз 

крштење и животом у цркви кроз сједињење са Христом, остварује се спасење и задобија 

вечни живот.   

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 15 минута.   

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

Деца добијају наставни листић лавиринт Нојева барка (види прилог III). Док 

решавају задатак, деца слушају духовну музику. Питања. Молитва Богородице Дјево. 

  

Прилози:  

Прилог I: Прилог I: 1 Мој.26-30 

26„Потом рече Бог: Да начинимо човека по свом обличју, као што смо ми, који ће бити 

господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од целе земље и од свих 

животиња што се мичу по земљи. 27. И створи Бог човека по обличју свом, по обличју 

Божјем створи га; мушко и женско створи  х. 28. И благослови их Бог, и рече им Бог: 

ађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њом, и будите господари од риба 

морских и од птица небеских и од свих звери што се миче по земљи.29. И још рече Бог: 

Ево, дао сам вам све биље што носи семе по свој земљи, и сва дрвета родна која носе семе; 

то ће вам бити за храну. 30. А свим зверима земаљским и свим птицама небеским и свему 

што се миче на земљи и у чему има душа жива, дао сам сву траву да једу. И би тако. 31. 
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Тада погледа Бог све што је створио, и гле, добро беше веома. И би вече и би јутро, дан 

шести“.  

Прилог II: део литургијске молитве 

„Ти си тако заволео свет твој да си Сина Свога Јединороднога дао, да свако ко верује у 

Њега не погине, него има живот вечни“. 

Прилог III: наставни листић Нојева барка 

 

 

 

 
 


