
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава –Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

 

Разред: VII-7 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Јединство Цркве Христове 

Наставна јединица: Сабори као израз јединства Цркве (број 7) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима на Саборе као израз јединства Цркве. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз самостални рад на рачунару и објашњење предочити да су сабори 

израз јединства Цркве. 

-васпитни: развијање љубави према другим људима. 

Oчекивани исходи часа: -ученици ће моћи да уоче да је Црква на Саборима решавала 

проблеме са којима се сусретала кроз историју; 

-ученици ће бити подстакнути да своје проблеме и несугласице са другима решавају кроз 

разговор и заједништво. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, ИОП-2 

Наставне методе: дијалошка, метода braimstorning, рад на тексту 

Наставна средства: Свето Писмо, стикери у боји, наставни листић за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

Сабори 
Сабори су тела која имају за циљ обезбеђење јединства Цркве на 

локалном и васељенском нивоу. 



помесни сабори 
Помесни сабори су сабори епископа са свештеницима и народом једне 

помесне Цркве. 

васељенски 

сабори 

Васељенски сабор је свеопшти сабор на којем присуствују сви 

епископи као представници Цркве и при томе доносе одлуке о 

кључним питањима, које су обавезујуће за све. 

 

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, 2012. година. 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 до 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, метода braimstorning 

Облик рада: индивидуални 

 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња.  

 На табли пишем реч сабор. Ученици треба да на стикерима у боји напишу прву 

асоцијацију на задату реч. Стикере потом лепе на таблу. Следи разговор о дечијим 

одговорима.   

  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

  

 На табли пишем назив наставне јединице – Сабори као израз јединства Цркве и 

наглашавам деци да ћемо на данашњем часу научити због чега су црквени сабори израз 

јединства Цркве. 

 

 Појашњавам деци да су сабори тела која имају за циљ обезбеђење јединства Цркве 

на локалном и васељенском нивоу. 

 

ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ 

 

 

на локалном нивоу                   на васељенском нивоу 

 



 

 Деца добијају задатак да објасне девети члан Символа вере: У једну, свету, саборну 

и апостолску Цркву. Разговор о одговорима.  

 Наглашавам да овај члан Символа вере говори и указује да је Црква једна и да се 

јединство Цркве остварује и на локалном и на васељенском нивоу. 

ЈЕДИНСТВО ЧЛАНОВА ЦРКВЕ У ЕПИСКОПУ И ЛИТУРГИЈИ (на локалном нивоу) 

 

СВИ ЧЛАНОВИ ЈЕДНЕ ПОМЕСНЕ ЦРКВЕ ИСТОВРЕМЕНО СУ И ЧЛАНОВИ ДРУГИХ 

ПОМЕСНИХ ЦРКАВА (на васељенском нивоу) 

 

 Деца се деле у две групе  и добијају задатак да на рачунару : 

1. Прва група: појам помесних сабора и разлог одржавања; 

2. Друга група: појам васељенских и разлог одржавања. 
 

 Представник сваке групе износи резултате и закључке. 

Закључак: Помесни сабори су сабори епископа са свештеницима и народом једне помесне 

Цркве. Појављују се у историји Цркве у тренутку кад је доведено у питање правилно 

функционисање литургијског јединства Цркве и они имају за циљ да осигурају 

литургијско јединство. Васељенски сабор је свеопшти сабор на којем присуствују сви 

епископи као представници Цркве и при томе доносе одлуке о кључним питањима, које су 

обавезујуће за све. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

   

 Деца добијају домаћи задатак да истраже устројство Црпске Православне Цркве и 

забележе своје закључке у свеску. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 
 

 


