
Општи подаци: 

Назив предмет: Верска настава –Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац 

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: VII-8 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Богопознање 

Наставна јединица: Васељенски сабори (број 8) 

Тип часа:  обрада 

Датум одржавања часа: 

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

-објаснити ученицима појмове јереси и догмата. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз презентацију и наставни листић, предочити сврху и значај 

Васељенских сабора;  

-васпитни: изградња свести о начину познања Бога кроз Сина Божијег, Господа Исуса 

Христа. 

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, рад у пару, ИОП-2 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, презентација као илустративни материјал, наставни 

листићи за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Грађанско васпитање, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Васељенски 

сабори 

Васељенски сабори су сабори епископа Источне Православне Цркве 

на васељенском нивоу а у циљу осуде неистинитог и погрешног учења 

о Богу. 

јерес 
Јерес је произвољно и лажно учење, одвојено и различито од једне, 

свете, саборне и апостолске Цркве.   

догма  Догмати су непроменљиво Христово и апостолско учење. 

 

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, 

Фреска, 2012. година. 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 до 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња.  

  Показујем деци икону апостолског сабора (види прилог I). Објашњавам им о 

првом сабору који је одржан 51. године у Јерусалиму  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Васељенски сабори  и предочавам 

деци да ћемо на данашњем часу о значају Васељенских сабора у историји хришћанства. 

 Пуштам деци презентацију Васељенски сабори – види прилог II (са сајта 

www.vjeronauka.net). Презентацију прате додатна објашњења и питања ученика. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: рад у пару 

  

 Деца добијају   наставни листић који треба да реше са другом у пару (види прилог 

III).  

 Усвајање нове теме, питања   и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: икона Апостолског сабора 

 

 

http://www.vjeronauka.net/


 
 

Прилог II: презентација Васељенски сабори www.vjeronauka.net 

 

Прилог III: наставни листићи за вежбање 

1. Шта су Васељенски сабори? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Која је сврха одржавања Васељенских сабора и колико их је било укупно? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Шта је јерес а шта догма? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



   

4. Који је први сабор у историји, када и где је одржан? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


