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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-6 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Црква је наш избор 

Наставна јединица: Свет изван заједнице с Богом (број 6) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа:  

Оперативни задаци часа:   

-образовни: децу, кроз библијске стихове и бојанку, подсетити на првородни грех и 

његове последице и предочити да је првородни грех последица слободе коју је Бог  

-васпитни: јачање у вери. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: -ученици ће уочити да изван Цркве свет не може постојати вечно. 

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да активно учествује у животу Цркве; 

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

-ученици ће бити подстакнути да препознају Живот Вечни као Божји дар. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални 

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

Наставна средства: Свето Писмо, папири са библијским стиховима, бојанка као 

илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Ликовна култура, ЧОС  

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 
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слобода Бог је створио људе слободним, али је слобода и узрок греха људи. 

љубав 
Без љубави према Боги и љубави према другим људима као према 

самоме себи немогуће је задобити вечни живот.  

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:10  минута       

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

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

бојанку истеривања Адама и Еве из Рајског врта (види прилог I). 

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту  

Облик рада: индивидуални, фронтални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Свет изван заједнице с 

Богом и наглашавам да ћемо на данашњем часу схватити последице живота изван 

заједнице с Богом.  

 Читам деци одломак из Светог Писма који се односи на првородни грех (види 

прилог II). Следи разговор о прочитаном. Деца усмено одговарају на питања: 

1. Бог је људе створио по свом „лику“ и „обличју“ што значи... 

2.  Зашто су Адам и Ева прекршили божију заповест? 

3. Шта је најважније што су изгубили починивши грех? 

 Наглашавам деци да је СЛОБОДА узрок првородног греха као и греха свих људи. 
Слобода се изражава као љубав према Богу и према другим људима и бићима. 

Превазилази се смрт и остварује се бесмртност за сву природу. 
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Завршни део: 

Оквирно планирано време:10  минута.   

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да размисле и запишу значење библијских стихова (види 

прилог III).  
Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози:  

Прилог I: бојанка истеривање Адама и Еве из раја 
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Прилог II: 1 Мојсијева 3,1-24 

„ Али змија беше лукава мимо све звери пољске, које створи Господ Бог; па рече жени: Је 

ли истина да је Бог казао да не једете са сваког дрвета у врту? 2 А жена рече змији: Ми 

једемо род са сваког дрвета у врту; 3 Само род с оног дрвета усред врта, казао је Бог, не 

једите и не дирајте у њ, да не умрете. 4 А змија рече жени: Нећете ви умрети; 5 Него зна 

Бог да ће вам се у онај дан кад окусите с њега отворити очи, па ћете постати као богови и 

знати шта је добро шта ли зло. 6 И жена видећи да је род на дрвету добар за јело и да га је 

милина гледати и да је дрво врло драго ради знања, узабра род с њега и окуси, па даде и 

мужу свом, те и он окуси. 7 Тада им се отворише очи, и видеше да су голи; па сплетавши 

лишћа смоковог и начинише себи прегаче. 8 И зачуше глас Господа Бога, који иђаше по 

врту кад захлади; и сакри се Адам и жена му испред Господа Бога међу дрвета у врту. 9 А 

Господ Бог викну Адама и рече му: Где си? 10 А он рече: Чух глас Твој у врту, па се 

поплаших, јер сам го, те се сакрих.11 А Бог рече: Ко ти каза да си го? Да ниси јео с оног 

дрвета што сам ти забранио да не једеш с њега? 12 А Адам рече: Жена коју си удружио са 

мном, она ми даде с дрвета, те једох. 13 А Господ Бог рече жени: Зашто си то учинила? А 

жена одговори: Змија ме превари, те једох. 14 Тада рече Господ Бог змији: Кад си то 

учинила, да си проклета мимо свако живинче и мимо све звери пољске; на трбуху да се 

вучеш и прах да једеш до свог века. 15 И још мећем непријатељство између тебе и жене и 

између семена твог и семена њеног; оно ће ти на главу стајати а ти ћеш га у пету 

уједати.16 А жени рече: Теби ћу многе муке задати кад затрудниш, с мукама ћеш децу 

рађати, и воља ће твоја стајати под влашћу мужа твог, и он ће ти бити господар.17 Па онда 

рече Адаму: Што си послушао жену и окусио с дрвета с ког сам ти забранио рекавши да 

не једеш с њега, земља да је проклета с тебе, с муком ћеш се од ње хранити до свог века;18 

Трње и коров ће ти рађати, а ти ћеш јести зеље пољско;19 Са знојем лица свог јешћеш 

хлеб, докле се не вратиш у земљу од које си узет; јер си прах, иу прах ћеш се вратити.20 И 

Адам надеде жени својој име Јева, зато што је она мати свима живима.21 И начини Господ 

Бог Адаму и жени његовој хаљине од коже, и обуче их у њих. 22 И рече Господ Бог: Ето, 

човек поста као један од нас знајући шта је добро шта ли зло; али сада да не пружи руку 

своју и узбере из дрвета од живота, и окуси, те до века живи.23 И Господ Бог изагна га из 

врта едемског да ради земљу, од које би узет; 24 И изагнав човека постави пред вртом 

едемским херувима с пламеним мачем, који се вијаше и тамо и амо, да чува пут ка дрвету 

од живота“. 

 

Прилог III: 1 Мојсијева 3, 22-24 

22
И рече Господ Бог: Ето, човек поста као један од нас знајући шта је добро шта ли 

зло; али сада да не пружи руку своју и узбере из дрвета од живота, и окуси, те до века 

живи.
23

И Господ Бог изагна га из врта едемског да ради земљу, од које би узет; 
24

И 

изагнав човека постави пред вртом едемским херувима с пламеним мачем, који се вијаше 

и тамо и амо, да чува пут ка дрвету од живота“. 


