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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-8 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Црква је наш избор 

Наставна јединица: Свет у заједници с Богом (број 8) 

Тип часа: обнављање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: развијање свести ученика да смо у Цркви позвани на живот у заједници. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни:  

-васпитни: јачање осећају припадности цркви. 

Oчекивани исходи часа: 

Конгитивни аспект: -ученици 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 препознаје Живот Вечни као Божји дар. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

Наставне методе: дијалошка,  

Наставна средства:  

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо,  

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

Слобода Бог је створио људе слободним, али је слобода и узрок греха људи. 
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Црква 
Вера у Господа Бога, молитва Господу и светитељима као и Црква је 

избор сваког човека и почива на слободи и љубави.  

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве.  

 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: фронтални 

 

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

Предочавам деци да ћемо наставити тему са претходног часа а то је  Свет у заједници с 

Богом и да ћемо данас схватити да изван Цркве свет не може постојати вечно. 

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Пуштам деци презентацију поучних прича „Кекс“ (види прилог I) и „Сито“ (види 

прилог  II) – видети на сајту www.vjeronauka.net. 

 Разговор са децом о причама и извођење закључака.  

Завршни део: 

Оквирно планирано време:10  минута.   

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да илуструју једну од две горепрочитане приче по жељи. 

Молитва Богородице Дјево. 
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Прилози: 

Прилог I: поучна прича „Кекс“ (www.vjeronauka.net) 

 
  

Прилог II: поучна прича „Сито“ (www.vjeronauka.net) 

 
-поучна прича 

Припремио:  
вјероучитељ Драган Ђурић 

Илустрације: Јована 
Новаковић, 7.разред 

 
 


