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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-6 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Човек је икона Божија 

Наставна јединица: Слобода и љубав у хришћанском етосу (број 6) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -подстаћи ученике на узајамну љубав и поштовање; 

-подстаћи ученике на стално преиспитивање свог живота. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту и наставни листић, предочити да без љубави и 

слободе нема заједнице; 

-васпитни: јачање љубави према Богу и ближњима. 

Oчекивани исходи часа: -ученици ће моћи да усвоје став да једино кроз љубав човек 

може превазићи конфликт; 

-иченици ће моћи да вреднују своје поступке на основу Христових заповести о љубави. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални, рад на тексту 

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

Наставна средства: Свето Писмо, папири са текстом, наставни листић за утврђивање 

градива 

Место извођења наставе: учионица 



 

Основна школа                                                                                                      Základná škola 

 „Браћа Новаков“                                                                                                  bratov Novakovcov 

Краља Петра Првог 103                                                                                        Kráľa Petra  I. 103                 

21433 Силбаш                                                                                                         21433 Silbaš 

Тел/факс: 021/764-829                                                                                       tel/fax: 021/764-829 

Тел: 021/764-302                                                                                                      tel: 021/764 – 302 
 

E mail :osbracanovakov29@open.telekom.rs 
 

 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС  

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

заједница Основ сваке заједнице је љубав и слобода. 

хришћански етос Етос је обичај и он конституише заједницу. 

 

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, 2013. 

година,  Фреска, 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.  

 На табли пишем следеће реченице: Један човек постаје за нас јединствена личност 

само онда када га заволимо.  И то кад га заволимо, слободно без икаквог користољубља. 

 Деца треба да размисле и да одговоре како схватају горенаведено.  

 Усвајање закључка: Да би био јединствена личност за нас, потребно је да и он нас 

слободно воли. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару 

 На табли пишем назив наставне јединице – Слобода и љубав у хришћанском 

етосу и предочавам деци да ћемо на данашњем часу схватити да су љубав и слобода 

основа заједнице. 

 Деца добијају папир са поучном причом (види прилог I). 

 Разговор о прочитаној причи.  
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 Деца добијају наставни листић који треба да реше у пару са другом из клупе  (види 

прилог II). Анализа наставног листића. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални  

 На табли пишем реченицу ЈЕДАН ХРИШЋАНИН ЈЕДНАКО... а деца треба да 

допуне .... Најисправнији одговор би био Ниједан хришћанин. 

  

 Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилог I: Поучна прича „Слободан си“ 

Отац каже Мирку: - Мирко, сине, пођи са мном у башту да ми помогнеш да очистимо 

стабла јабука од гусеница. Дрвеће не може само себи да помогне. Ми се морамо бринути о 

њему. Бог је дао нама људима многе способности да се њима користимо и бринемо се о 

природи која је око нас. Мирко се поче пренемагати, не би хтео да иде са татом, па каже: - 

Не могу, тата. Хтео бих да идем да се играм са друговима. - Добро - рече отац и оде сам на 

посао. Другог дана опет ће отац Мирку: - Мирко, мама је сама отишла да чисти подрум. Ја 

идем да јој помогнем. Зар нећеш и ти са мном? - Ма не могу, тата, хоћу да радим нешто 

што се мени свиђа - одговори Мирко. На крају, ти увек говориш да је најважније за човека 

да буде слободан, јер му је то дар од Бога и да је човек толико човек колико је слободан. Ја 

желим да сам слободан и да радим оно што ја хоћу. - Да, заиста, човек треба да буде 

слободан, али није слобода да радиш оно што хоћеш - каже отац. Мирко и не слуша већ 

мисли: - Знам ја да је слобода да човек ради оно што хоће, што и тата сигурно зна, но, он 

сада хоће да ја радим оно што се њему свиђа. Е, нећу. Окрете се и оде. Сутрадан, отац 

кренуо негде, а Мирко рече: - Тата, хоћу да идем с тобом. Отац се окрену па каже: - Није 

потребно, слободан си, што се мене тиче. Мирко се мало збуни и невесело оде у своју 

собу. Поподне, отац и мати се спремају да обиђу баку која станује на другом крају града. 

И Мирко хоће да иде с њима, али му отац рече: - Не, иди ти и ради шта год хоћеш, 

слободан си. И они изађоше, а Мирко се окрете, уђе у кућу и заплака. Мало потом, врати 

се отац правећи се као да је нешто заборавио. Видевши Мирка како плаче, рече му: - 

Зашто плачеш, дете? Зар ти сам ниси неки дан рекао да желиш потпуну слободу? Мирко 

се јецајући приви уз оца и муцајући рече: - Ја нећу такву слободу. Ја те волим, тата, и хоћу 

да стално будем с тобом. Милујући благо по глави Мирка, отац га пољуби и рече: - 
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Видиш, сине, права слобода јесте заједница с другим и љубав према другом, а не то да 

можемо радити шта хоћемо. 

Прилог II: наставни листић за утврђивање градива 

Одговори на питања: 

1. На који начин треба човек да постоји да би био личност? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Шта се дешава ако Бог нас воли, а ми њега не желимо? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Објасни да ли можеш открити у другом човеку личност, ако он сам не жели да ти 

се открије. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Постоји ли могућност да Бог успостави личну заједницу с човеком, ако овај то не 

жели? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


