
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-10 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Јединство Цркве Христове 

Наставна јединица: Символ вере (број 10) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -пружити ученицима основно знање о историјском контексту настанка 

Символа вере; 

-развијање свести ученика о значају и месту Символа вере у Крштењу и Литургији. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити појам и како гласи текст Символа вере; 

-васпитни: изградња свести о значају и месту Символа вере у Крштењу и Литургији. 

Oчекивани исходи часа: -ученици ће знати да је Символ вере установљен на 

Васељенским саборима; 

-ученици ће умети да интерпретирају Символ вере; 

-ученици ће знати да се Символ вере изговара на Крштењу и Литургији. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, ИОП-2 

Наставне методе: дијалошка, метода braimstorning, рад на тексту, илустративно-

демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, стикери у боји, папири са текстом Символа вере, 

наставни листић за вежбање  

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 



појам  опис појма 

Символ вере Символ вере је сажет приказ православне вере. 

Катихумени Катихумени су људи који се припремају за Свето Крштење 

Никео-Цариградски 

Символ вере 

Символ вере се назива још и Никео-Цариградски Символ вере 

обзиром да је првобитни Символ вере утврђен на Првом 

Васељенском сабору у Никеји, а исти Символ вере је проширен 

на Другом Васељенском сабору у Цариграду. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

 Литература: Православни катихизис за седми разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, метода braimstorning  

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња. 

  Деца добијају задатак да на малим стикер папирићима напишу значење речи 

ВЕРУЈЕМ. После неколико минута деца лепе стикере на таблу  и наводе своје одговоре. 

Закључујемо: Реч ВЈЕРУЈУ је старословенска и значи верујем. Веровати значи прихватати 

нешто што не видимо својим очима, што не можемо опипати својим рукама... 

 

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту  

Облик рада: индивидуални, фронтални 

  На табли пишем назив наставне јединице а деца у свеску – Символ вере и 

предочавам деци данас научити како гласи кратак приказ православне вере и како је 

дошло до његовог настанка.  

 Деци делим папир са Символом вере (види прилог I). Деца добијају задатак да 

подвуку речи које су му непознате. Након тога следи анализа непознатихречи и 

објашњење њиховог значења. 



 Након тога објашњавам деци околности у којима је дошло до настанка Символа 

вере. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

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

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилог I: Символ вере 

Верујем у Једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и 

невидљивог. 

И у Једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца Рођеног пре свих 

векова. Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног а не створеног, 

Јединосуштног Оцу, кроз Кога је све постало. 

Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао са Небеса и оваплотио се од Духа 

Светога и Марије Дјеве и постао човек. 

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и погребен, 

И Који је васкрсао у трећи дан по Писму; 

И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца; 

И Који ће опет доћи да суди живима и мртвима; 

И Његовом царству неће бити крај. 

И у Духа Светога, Господа Животворнога, Који од Оца исходи и Који се заједно са Оцем и 

Сином поштује и слави, Који је говорио кроз пророке. 

У једну Свету, Саборну и Апостолску Цркву. 

Исповедам једно Крштење за опроштење грехова. 

Чекам васкрсење мртвих и живот будућег века. Амин. 

Прилог II: наставни листић за вежбање 

1. Из колико чланова се састоји Символ вере? 
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а. 3; 

б. 12; 

в. 6. 

2. Којом речју почиње Символ вере и шта та реч значи? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Када и где је утврђен првобитни Символ вере? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

4. Ко су катихумени? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Када и где је утврђен коначни Символ вере који се данас чита у Православној Цркви? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 
 


