Основна школа
„Браћа Новаков“
Краља Петра Првог 103
21433 Силбаш
Тел/факс: 021/764-829
Тел: 021/764-302

Základná škola
bratov Novakovcov
Kráľa Petra I. 103
21433 Silbaš
tel/fax: 021/764-829
tel: 021/764 – 302
E mail :osbracanovakov29@open.telekom.rs

Општи подаци:
Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис
Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац
Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш
Разред: IV-12
Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста
Методички подаци:
Наставна тема: Христос нас све зове
Наставна јединица: Човек само срцем види (број 12)
Тип часа: обрада
Датум одржавања часа:
Циљ часа: указати ученицима на значај вере за остварење заједнице са Богом.
Оперативни задаци часа:
-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити значење речи да човек само срцем види;
-васпитни: изградња свести о Христу који нам иде у сусрет.
Oчекивани исходи часа:
Конгитивни аспект: уочити да је вера основ заједнице са Богом;
Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да доживе Христа као личност која нам
иде у сусрет.
Наставни облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту
Наставна средства: Свето Писмо, папир са одломком из књиге «Мали принц», наставни
листић за понављање
Место извођења наставе: учионица
Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, ЧОС
Kључни појмови планирани за обраду на часу:
појам
опис појма
Човек само
Истинска љубав значи љубав према човеку који је личност.
срцем види
Kоришћени извори сазнања и стручна литература:

Основна школа
„Браћа Новаков“
Краља Петра Првог 103
21433 Силбаш
Тел/факс: 021/764-829
Тел: 021/764-302

Základná škola
bratov Novakovcov
Kráľa Petra I. 103
21433 Silbaš
tel/fax: 021/764-829
tel: 021/764 – 302
E mail :osbracanovakov29@open.telekom.rs




Извори: Свето Писмо Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве.
Литература: „Мали принц“, Антоан де сент Егзипери,
 Структура и ток часа:

Уводни део:
Оквирно планирано време: 5 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна
Облик рада: фронтални
Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.
Деца решавају наставни листић (види прилог I). Анализа наставног листића.
Главни део:
Oквирно планирано време: 30 минута
Наставна метода: дијалошка, рад на тексту
Облик рада: фронтални, индивидуални
На табли пишем назив наставне јединице Човек само срцем види и предочавам
деци да ћемо се на данашњем часу схватити значење горенаведених речи.
Пуштам деци одломак из књиге „Мали принц“(види прилог II). Разговарамо о
причи на начин што деца одговарају на следећа питања:
1. Са ким је разговарао мали принц?
2. Шта значи „припитомити“?
3. Шта значи „створити везе?
4. Са ким је мали принц створио посебну везу?
5. Шта значи да човек само срцем види?
Усвајање закључака: Бог је Љубав” и створио је човека “по лику своме”. То значи
да Бог у свакоме од нас љубављу препознаје и налази део себе. Бог је “толико заволео
човека и свет” да је и умро за њих а и нама је рекао: “Нема љубави веће од ове; када ко
положи душу своју за пријатеље своје”. Мали Принц за лисицу каже: “...ја сам од ње
направио свог пријатеља, и она је сада јединствена на свету”. Сваки човек је непоновљив
и јединствен за Бога, а у свакоме од нас је икона Божија, доказ да смо за Бога личности, да
силином Његове љубави постојимо. Хришћанин може (и треба) да воли и непријатеље, јер
снагом љубави он у сваком човеку препознаје икону Божију, икону вољеног и
непоновљивог Бића. Та икона се може само срцем видети. Тајна коју је на крају лисица
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открила Малом Принцу “сасвим је једноставна: човек само срцем добро види. Суштина се
не да очима сагледати”.
Завршни део:
Оквирно планирано време:10 минута.
Наставна метода: илустративно-демонстративна
Облик рада: индивидуални
Деца добијају да илуструју причу.
Питања. Молитва Богородице Дјево.
Прилози:
Прилог I: наставни листић за понављање
1. Који апостол је Првозвани? (Петар, Андреј, Павле)
2. Неверни (Тома, Матеј, Андреј)
3. Цариник (Симон, Јован, Матеј)
4. Петар (цариник, апостол, Симон)
5. Заведејев (Матеј, Јован, Андреј)
6. Алфејев (Јаков, Јован, Јуда)
7. Заведејев (Јаков, Тома, Матеј)
8. Тадија (Левије, Симон, 12 племена израиљевих)
9. Искариотски (Тадија, Јуда, Јован)
10. Кананит (Симон, Матеј, Јуда)
11. Посланик ( Петар, Матеј, апостол)
12. Натанило (Вартоломеј, Јуда, Левије)
13. Рибари (галилејски, Петар, Андрија)
14. Јован и Јаков (браћа, апостол, Андреј)
15. Пољубац (Матеј, браћа, Јудин)
Прилог II: одломак из књиге „Мали принц“
https://www.youtube.com/watch?v=7_X3iOHV83c
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