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Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VIII-10 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Подвижничко евхаристијски етос 

Наставна јединица: Пост (број 10) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: објаснити ученицима начин, смисао и циљ поста. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз презентацију и наставни листић, објаснити појам и значај поста; 

-васпитни: ученици ће бити подстакнути на пост и молитву као начин служења Богу. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да увиде смисао и значај поста. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, презентација Пост, лаптоп, пројектор, наставни листић 

за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Биологија, Историја 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

пост 
Пост је уздржавање од хране животинског порекла и рђавих мисли и 

дела. 

телесни пост 
Телесни пост је уздржавање од хране животинског порекла и он 

подразумева конзумирање само воћа, поврћа и рибе. 
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духовни пост Духовни пост је уздржавање од лошим мисли и чињења рђавих дела. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо  издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за осми разред, др Игнатије Мидић, 2012. 

година, Београд. 

   

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада:  индивидуални  

 

 Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња. 

 Деца читају свој домаћи задатак о подвизима крсних светитеља које прослављају 

као своје заштитнике. Похваљујем најбоље радове ученика. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна  

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Пост и предочавам деци да ћемо на 

данашњем часу научити о посту. 

 Најпре се подсећамо прародитељског греха тако што деца одговарају на питања: 

1. Шта је прародитељски грех? 

2. Ко је починио овај грех? 

3. У чему се огледа прародитељски грех? 

4. Да ли је то можда први пост на неки начин и зашто?  

  

 Пуштам деци презентацију Пост (види прилог I). Презентацију прати додатно 

објашњење. 

 

Завршни део: 
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Оквирно планирано време: 5  минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални  

 Деца добијају наставни листић (види прилог II).  Анализа задатка. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилог I: презентација „Пост“ www.vjeronauka.net 

 

О ПОСТУ 

 
Прилог II: наставни листић за вежбање 

 

1. Постови који се посте само један дан називају се ____________________________. 

2. Господ Исус Христос је постио у пустињи _______________дана. 

3. Празник који се обавезно пости а славимо га 18.јануара и 27. септембра  зове се 

_________________________. 

4. Током недеље увек се пости среда и ______________ осим трапавих седмица. 

5. Основни циљ поста је ____________________ душе и тела од телесних и духовних 

страсти, као и прослављање Бога и светих. 

6. Пост који нас припрема за дочек празника рођења Христовог зове се 

________________ пост. 

7. Пост који нас припрема за дочек празника над празницима Христовог васкрсења и 

најдуже траје зове се ________________ пост. 

8. Постови који се посте више дана или недеља узастопно називају се 

_______________ постови. 
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9. Усековање главе Светог Јована Крститеља је празник када се пости и слави се 

сваке године 11. _____________. 

10. _________________ седмице су периоди у којима црква дозвољава да се мрси, чак и 

средом и петком. 

 

 

 

 

 


