
Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-6 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Богопознање 

Наставна јединица: Богопознање  (број 6) 

Тип часа: систематизација 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: објаснити ученицима да нам Христос открива Бога као Свету Тројицу. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз анализу библијских стихова, предочити да је Бог један али није 

сам; 

-васпитни: изградња свести ученика о љубави као темељу заједнице. 

Oчекивани исходи часа: -ученици ће моћи да повезују личносно познање са нашим 

познањем Бога; 

-ученици ће моћи да препознају да нам Христос открива Бога као љубавну заједницу три 

личности. 

Наставни облик рада: индивидуални, рад у пару, ИОП-2 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, наставни листићи за понављање, презентација као 

илустративни материјал, лаптоп, пројектор 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

 

појам  опис појма 

познање Бога Познање Бога остварује се кроз Сина Божијег, Господа Исуса Христа. 

Света Тројица Бог је један али није сам. Бог је заједница љубави Оца, Сина и Светога 



Духа. 

  

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, Београд,  2013. година. 

 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња.  

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу поновити и проширити наше знање о 

познању Бога.  

  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: рад у пару 

 Деца добијају наставни листић са библијским стиховима (види прилог I)  које 

треба да прочитају а затим да одговоре на следећа питања: 

1. Како тумачите речи Светог апостола Павла да „слово убија а Дух оживљује“? 

2. Уместо старозаветних закона и заповести, апостол Павле нас позива на слободу. 

Где је слобода по речима самог апостола? 

3. А где је Свети Дух? 

4. Да ли уочаваш личносни однос хришћана и Бога у речима Павловим: „Имајући 

дакле такву наду, са великом смелишћу се понашамо?“ 

5. Са чиме се може поистоветити смелост? 

 Анализа задатка. По потреби пружам додатна објашњења. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута. 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 



  Пуштам деци презентацију као подсетник на обрађену тему (види прилог II). 

 Усвајање теме, питања   и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: 2 Кор 3, 12-18:   

12 Имајући дакле такови над с великом слободом радимо; 13 И не као што Мојсије меташе 

покривало на лице своје, да не би могли синови Израиљеви гледати свршетка ономе што 

престаје. 14 Но заслијепише помисли њихове; јер до самога овог дана стоји оно покривало 

неоткривено у читању старог завјета, јер у Христу престаје. 15 Него да данас кад се чита 

Мојсије, покривало на срцу њиховом стоји. 16 А кад се обрате ка Господу, узеће се 

покривало. 17 А Господ је Дух: а гдје је Дух ондје је слобода. 18 Ми пак сви који 

откривенијем лицем гледамо славу Господњу, преображавамо се у оно исто обличје из 

славе у славу, као од Господњега Духа. 

 

Прилог II: презентација О Светој Тројици www.vjeronauka.net 

 

O Богу 

Православна тријадологија 

 
 


