
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-5 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Богопознање 

Наставна јединица: Бог је један али није сам (број 5) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима на повезаност љубави и знања у црквеном искуству. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, на основу библијских стихова и икона, предочити да је Бог Света 

Тројица, односно да је Бог један али није сам; 

-васпитни: ученици ће бити подстакнути на одговорније обликовање заједничког живота 

са другима. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да препознају да нам Христос открива Бога 

као љубавну заједницу три личности. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални 

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

Наставна средства: Свето Писмо, иконе као илустративни материјал, папири са 

библијским стиховима 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

Света Тројица Бог је један, али Света Тројица: Отац, Син и Свети Дух. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 



 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

 Литература: Православни катихизис за седми разред основне школе, Београд, 2013. 

година. 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: фронтални 

 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња.  

 Анализа домаћег задатка. 

 Полако уводим децу у тему показујући им икону Христовог крштења односно 

празника Богојављања  (види прилог I). Деца одговарају на питања: 

1. Ко и где је крстио Сина Божијег? 

2. Колико година је Син Божији имао тада? 

 Посматрајући икону, закључујемо да се на празник Богојављање као што сам назив 

празника каже, јавио Бог који је Света Тројица (Син Божији се крстио, чуо се глас Бога 

Оца „Ово је мој Син љубљени који је по мојој вољи“ и Свети Дух – бели голуб). 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка  

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Бог је један али није сам и предочавам 

деци да ћемо на данашњем часу научити да нам Христос открива Бога као љубавну 

заједницу три личности. 

 Бог у кога верују хришћани је Света Тројица: Бог Отац, Син и Свети Дух. То нам је 

открио Исус Христос. Деца добијају на папиру одломке из Светог Писма (види прилог 

II). На основу горенаведених одломака, ученици треба да одговоре на следећа питања у 

своју свеску: 

1. Како се Господ Исус Христос обраћа Богу? 

2. Да ли је Бог и нама Отац, као Исусу Христу? У чему је разлика?  

3. Какав је однос Бога Оца и Светог Духа? 

 Изводимо закључак: Бог је за хришћане биће заједнице. Бог је Отац зато што има 

Сина, Исуса Христа. Да нема Сина, Бог не би био Отац. И Син је такође Бог. Исус 

Христос за себе је говорио да је Син Божији, који је постао човек ради нашег спасења. 



Исус Христос нам је открио да Отац има Духа, који исходи од Оца и који се са Оцем и 

Сином заједно поштује и слави. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Показујем деци икону Свете Тројице (Аврамово гостољубље) – види прилог III. 

Деца треба да покушају да нацртају поменуту икону. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилог I: икона крштења Господа Исуса Христа 

 

 
 

Прилог II: одломци из Светог Писма 

Матеј 6, 7-15 

„7. А када се молите, не празнословите као незнабошци, јер они мисле да ће за многе 

ријечи своје бити услишени. 8. Не будите, дакле, слични њима; јер зна Отац ваш шта вам 

треба прије но што заиштете од њега. 9. Овако, дакле, молите се ви: Оче наш који си на 

небесима, да се свети име твоје; 10. Да дође царство  твоје; да буде воља твоја и на земљи 

као на небу; 11. Хљеб наш насушни дај нам данас: 12. И опрости нам дугове наше као што 

и ми опраштамо дужницима својим; 13. И не уведи нас у искушење, но избави нас од 

злога. Јер је твоје царство и сила и слава у вијекове. Амин. (Зач. 17). 14. Јер ако опростите 

људима сагрјешења њихова, опростиће и вама Отац ваш небески. 15. Ако ли не опростите 

људима сагрјешења њихова, ни Отац ваш неће опростити вама сагрјешења ваша“. 

Јован 14, 14-18 

14 И ако што заиштете у име моје, ја ћу учинити. 15 Ако имате љубав к мени, заповијести 

моје држите. 16 И ја ћу умолити оца, и даће вам другога утјешитеља да буде с вама 



вавијек: 17 Духа истине, којега свијет не може примити, јер га не види нити га познаје; а 

ви га познајете, јер у вама стоји, и у вама ће бити. 18 Нећу вас оставити сиротне; доћи ћу к 

вама. 

 

Јован 14, 25-26 

„25 Ово вам казах док сам с вама. 26 А утјешитељ Дух свети, којега ће отац послати у име 

моје, он ће вас научити свему и напоменуће вам све што вам рекох“. 

 

Прилог III: икона Аврамово гостољубље 

 

 
 


