
Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: V-10   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Стварање света и човека 

Наставна јединица: Стварање човека  (број 10) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: оспособити ученике за разумевање посебности улоге човека у свету, као споне 

између Бога и света. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да препричају библијску приповест о стварању 

човека и уоче да је човек сличан Богу јер је слободан; 

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути на развијање осећаја личне одговорности 

према природи. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални 

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

Наставна средства: Свето Писмо, слика првих људи као илустративни материјал, папири 

са текстом, наставни листић за вежбање  

Место извођења наставе: учионица  

Корелација: Свето Писмо, Биологија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 



По „лику“ Бог је створио првог човека по „лику“ Божијем. 

По „обличју“ 
Бог је створио првог човека по „обличју“ Божијем што значи да је Бог 

даровао људима слободу, односно слободну вољу. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне , 

Цркве. 

 Литература: Православни катихизис за пети разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва за почетак часа. Записујем час и одсутне ученике. 

 Показујем деци слику Адама и Еве (види прилог I). Од деце очекујем да 

препознају да је реч о првим људима. Деца усмено одговарају на питања: 

1. Ко је створио прве људе? 

2. Од чега је створен Адам? 

3. Од чега је створена Ева? 

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

  На табли пишем назив наставне јединице Стварање људи и предочавама деци да 

ћемо се на данашњем часу подсетити библијске приче о стварању првих људи.  

 Читам деци препричану библијску причу о стварању првих људи (види прилог II). 

Разговарамо о прочитаном. 

1. Шта значи да је Бог створио човека по „лику“ Божијем? 

2. Шта значи да је Бог створио човека по „обличју“? 

3. Какав задатак су добили први људи? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     



Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају наставни листић који треба да реше (види прилог III). Анализа. 

 Питања. Молитва Пресветој Богородици. 

 

Прилог I: слика Адама и Еве                   

Прилог II: препричана библијска прича о стварању првих људи 

Бог је створио човека другачије, него друга створења. Пре стварања његовог Бог је, у 

Пресветој Тројици, утврдио Своје хтење. Он је рекао: "створимо човека по образу 

Нашем и по подобију нашем". И створио је Бог човека из праха земаљскога, тојест из 

материје, из које је био саздан сав материјални, земни свет, и дунуо је у лице 

његово дисање животно, тојест дао му је дух слободан, разуман, жив и бесмртан, по 

образу и подобију Своме; и постаде човек са бесмртном душом. Тим "надахнућем 

Божијим" или бесмртном душом и разликује се човек од свих осталих живих створења. 

На тај начин, ми  смо припадници двају светова: телом - припадамо свету видљивом, 

материјалном, земном, а душом - свету невидљивом, духовном, небеском. И даде Бог 

првом човеку име Адам, што значи "узет из земље". За њега је засадио Бог на 

земљи рај, односно прекрасни врт и населио је у њему Адама, да би га он обрађивао и 

чувао. 

 У рају је расло сво могуће дрвеће са прекрасним плодовима, а посред њих била 

су два посебна дрвета: једно се звало дрветом живота, а друго - дрветом познања 

добра и зла. Једење плодова са дрвета живота имало је силу да чува човека од болести и 

смрти. За дрво познања добра и зла Бог је заповедио, односно наредио човеку: "од 

сваког дрвета у рају можеш јести, а од дрвета познања добра и зла не једи, јер ако 

окусиш од њега, умрећеш". 

  

Затим је, по заповести Божијој, Адам дао имена свим зверима и птицама небеским, али 

није међу њима имао друга и помоћника, сличног себи. Тада Бог пусти на Адама тврд 



сан; и када је он уснио, узео је једно његово ребро и попунио то место месом (телом). И 

саздао је Бог из ребра, узетог од човека, жену. Адам је њу назвао Евом, односно мајком 

људи. Бог је благословио прве људе у рају и рекао им: "рађајте се и множите, 

напуните земљу и владајте њом". Створивши жену из ребра првог човека, Бог нам је 

указао, да сви људи потичу од једног тела и душе, и да су дужни да буду једно - да љубе 

и чувају једни друге. 

 

Прилог III: наставни листић 

Спој појмове: 

Адам живот 

Ева  смрт 

Први људи ребро 

Дрво познања добра и зла земљански прах 

Дрво вечног живота по „лику“ и „обличју“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


