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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-9 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Христос нас све зове 

Наставна јединица: Христос позива апостоле (број 9) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: омогућити ученицима да уоче да Христос зове све људе у заједницу са 

Њим 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз библијске стихове и бојанку, предочити ко су били Христови 

апостоли; 

-васпитни: изградња свести о Христу који нам иде у сусрет. 

Oчекивани исходи часа: 

Конгитивни аспект: -ученици ће уочити да нас Христос позива у лични однос - заједницу 

љубави; 

-ученици ће увидети да су апостоли људи који су слични нама; 

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, икона као илустративни материјал, папир са 

библијским стиховима, бојанка као илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо,  Природа и друштво, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 
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апостоли Апостоли су Христови ученици. 

12 

У почетку је апостола било 12: Петар, Андреј, Јаков, Јован Заведејев, 

Филип, Натанаил, Тома, Матеј, Јаков Алфејев, Симон Кананит, Јуда 

Јаковљев,, Јуда Искариотски 

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, илустративно-демонстративна  

Облик рада: фронтални 

 

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

На табли пишем реч апостоли. Деца добијају задатак да кажу ко су апостоли. 

Показујем деци икону Тајне вечере на којој је приказан Христос са својих дванаест 

апостола (види прилог I). Разговарамо о икони. 

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице Христос позива апостоле и предочавам 

деци да ћемо на данашњем часучути како је Христос позвао своје ученике да га прате и са 

којим циљем. 

 Читам деци препричан одломак о избору првих Христових ученика (види прилог  

II). Разговарамо о библијском одломку тако што деца одговарају на питања: 

1. Колико је апостола имао Христос у почетку? 

2. Како су се звали први апостоли? 

3. Колико апостола је касније имао Христос? 

4. Шта су апостоли радили у Христово име? 
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5. Да ли су Христа пратиле и жене? Ако јесу, како су се звале?   

Завршни део: 

Оквирно планирано време:10  минута.   

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да обоје бојанку на којој Христос учи апостоле како да лове 

рибу (види прилог III). 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози: 

Прилог I: икона Тајне вечере 

 
 

Прилог II: препричана библијска прича о избору апостола 

 Постепено, број ученика Исуса Христа се повећавао. Једном, боравећи у 

Галилеји, Исус Христос се успео на једну гору да се помоли и провео је у молитви сву 

ноћ. Када је дошао дан, Он је позвао Своје ученике, изабрао међу њима њих дванаест и 

назвао их апостолима, тојест посланицима, јер Он их је слао због проповедања Свога 

учења. 

Ово су имена дванаесторице апостола: 

1. Симон, ког је Спаситељ назвао Петром. 

2. Андреј, брат Симона Петра, назван Првозваним. 

3. Јаков Зеведејев. 

4. Јован Зеведејев, брат Јаковљев, назван Богословом. Та два брата, Јакова и Јована, за 

пламену ревност, Спаситељ је назвао Воанергес, што значи синови грома. 
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5. Филип. 

6. Натанаил, син Толомејев, и зато је назван Вартоломејем. 

7. Тома, назван такође Дидимом, што значи близанац. 

8. Матеј, другачије Левиј, бивши цариник. 

9. Јаков, син Алфеја (друкчије Клеопе), назван мањим, за разликовање од Јакова 

Зеведејева. 

10. Симон, прозван Кананит, друкчије Зилот, што значи ревнитељ. 

11. Јуда Јаковљев, он је такође носио још и имена: Левеј и Тадеј. 

12. Јуда Искариотски (из града Кариота), који је касније издао Исуса Христа. 

Апостолима је Господ дао силу да исцељују болесне, да изгоне бесове и васкрсавају 

мртве. Осим ових дванаест главних апостола, Исус Христос касније је изабрао 

још седамдесет апостола: Марка, Луку, Клеопу и друге. Он их је такође послао на 

проповед. Када се седамдесет апостола вратило са проповеди, они су са радошћу 

говорили Исусу Христу: "Господе! и беси нам се покоравају у име Твоје".А он им рече: 

"Али се томе не радујте што вам се духови покоравају; него се радујте што су имена 

ваша написана на небесима", тојест радујте се не чудима, која су вам дата због 

проповеди, већ се радујте томе, што ћете добити блаженство и вечни живот са Богом, у 

царству Небеском. Осим ученика, постојано су пратиле Исуса Христа и неке жене, 

Њим исцељене, које су служиле Њему својим имањем, и то: Марија Магдалена (из 

града Магдала), из које је Исус истерао седам бесова, Јована, жена Хузе, управника 

дома Иродовог, Сусана и многе друге. 

Прилог III: Христос са апостолима 

 

 

 


