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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-5 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Човек је икона Божија 

Наставна јединица: Новозаветне заповести Божије (број 5) 

Тип часа: информативни 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: омогућити ученицима основ за разумевање хришћанског појма слободе. 

Оперативни задаци часа: 

-образовни: деци, кроз библијске стихове и наставне листиће, предочити суштину две 

највеће заповести Божије; 

-васпитни: јачање љубави према Богу и ближњима. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да разликују слободу од самовоље. 

Наставни облик рада: рад у пару, фронтални, групни 

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

Наставна средства: Свето Писмо, наставни листићи за понављање и утврђивање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 
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појам  опис појма 

Љубити Бога 

свим срцем 

својим 

То значи пренети сва осећања свога срца у једно осећање љубави 

према Богу.  

Љубити Бога 

свом душом 

својом  

То значи расветлити и загрејати сву своју душу љубављу према Богу.  

љубити Бога 

свом мишљу 

својом 

То значи управити све своје мисли на мисао љубави према Богу.  

 љубити Бога 

свом снагом 

својом  

То значи усмерити све снаге своје воље на дело које је угодно Богу, 

нашој љубави.  

ближњи 
Ближњи су сви људи који нас окружују а који имају веру и љубав  у 

Бога. 

 

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, Београд, 

2012. година. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: рад у пару 

 

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

се десте Божијих заповести кроз наставни листић (види прилог I).  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 
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Облик рада: фронтални, групни 

 На табли пишем назив наставне јединице – Највеће Божије заповести и 

предочавам деци да ћемо на данашњем часу научити суштину и значај две највеће 

Христове заповести. 

 Читам деци одломак из Светог Писма који нам говори две највеће заповести које је 

Христос рекао својим ученицима   

 Прва је ова заповест: „Љуби Господа Бога свога свим срцем својим, и свом душом 

својом, и свом мисли својом, и свом снагом својом;”  

 И друга је као и ова: „Љуби ближњега свога као себе самога" (Мат. XXII, 37—40; 

Мк. XII, 30—31).  

 

 Деца се деле у две групе. Прва група ученика треба да размисли и одговори 

значење прве заповести а друга група ученика треба да размисли и одговори значење 

друге Божије заповести. 

 Представник групе износи своја запажања. 

 По потреби пружам деци додатна објашњења. 

 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални  

 

 Деца добијају наставни листић који треба да реше (види прилог II). 

 Питања  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: наставни листић за понављање  

Повежи заповести са леве стране наставног листића са њиховим редоследом са леве 

стране наставног листића: 
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1. Не узимај узалуд имена Господа Бога свог............................................................................1. 

зап. 

2. Сећај се дана одмора да га светкујеш; шест дана ради и сврши све послове своје, а 

седми дан је дан одмора који је посвећен Господу Богу твом.................................................3. 

зап. 

3. Не пожели ништа што је туђе..................................................................................................5. 

зап. 

4. Не кради...................................................................................................................................10. 

5. Не прави себи идола нити каква лика;немој им се клањати нити им служити..................4 

6. Не убиј........................................................................................................................................7. 

7. Ја сам Господ Бог Твој; немој имати других богова осим мене...........................................8. 

8. Не сведочи лажно на ближњега свог......................................................................................2.  

9. Поштуј оца свог и матер своју,да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи................9.  

10. Не чини прељубе.....................................................................................................................6. 

 

 

 

Прилог II: наставни листић за утврђивање градива 

1. Нови закон Божији је закон који је откривен и предан преко ________________, 

Сина_____________. 

2. Нове Божије заповести су ___________ од старозаветних заповести које је Бог дао 

људима преко ____________ на гори __________________. 

3. Шта значи љубити Бога? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Друга Божија заповест значи да 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Који је видљиви показатељ наше љубави према Богу? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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