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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-8 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Подвижничко евхаристијски етос 

Наставна јединица:  Хришћански подвиг (број 8) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: омогућити ученицима основ за правилно разумевање хришћанског подвига. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз презентацију, објашњење и извођење закључака, предочити појам 

и значај хришћанског подвига; 

-васпитни: развијање свести о томе да је сваки човек јединствена и непоновљива личност. 

Oчекивани исходи часа: -ученици ће моћи да увиде да је подвиг начин живота у Цркви; 

-ученици ће моћи да препознају различите подвиге као путеве који воде ка истом циљу. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, метода „braimstorning“, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, стикери у боји, презентација 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

подвижници 
Подвижник је свако онај који се у име Христово бори са злом у 

свету.  

молитва Молитва је разговор са Богом. Свете Тајне и молитва јесу заједнички 
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пут за све, заједничко језгро духовног живота свих који хоће да живе 

Духом Светим. 

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: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка, метода „braimstorning“ 

Облик рада:  индивидуални  

 

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

пишем реч подвиг. Деца добијају задатак да на стикерима у боји запишу прву асоцијацију  

на задату реч.  
 Изводимо закључак: Подвижник је свако онај који се у име Христово бори са злом 

у свету. Отуда се подвиг не поставља као захтев само пред монахе, него подједнако пред 

све хришћане. Сви Хришћани су, без изузетка, сагласно речима св. Јустина Филозофа, 

позвани да и кроз телесни подвиг припреме тело за живот вечни. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка  

Облик рада: фронтални, рад у пару 

 На табли пишем назив наставне јединице – Хришћански подвиг и предочавам 

деци да ћемо на данашњем часу разумети да су на подвиг позвани сви људи. 

  

 Деца добијају задатак размисле шта све може бити подвиг. Потребно је да ученици 

размисле да ли је: 

1. молитва подвиг; 

2. монаштво подвиг; 

3. пост подвиг? 
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 Деца читају своја размишљања. Похваљујем најадекватније одговоре. 

Изводимо закључке: Подвиг подразумева узимање крста, сучељавање човека са својим 

слабостима и прихватање новог живота у Христу. Подвиг се не поставља као захтев само 

пред монахе, него подједнако пред све хришћане. Сви Хришћани су, без изузетка, 

сагласно речима св. Јустина Филозофа, позвани да и кроз телесни подвиг припреме тело за 

живот вечни. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време:15  минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални  

 Пуштам деци презентацију „Мудре изреке Светог владике Николаја Велимировића 

(види прилог I). Усвајање поука. Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилог I: презентација www.vjeronauka 

 
 


