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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-9 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Подвижничко евхаристијски етос 

Наставна јединица: Подвизи светитеља (број 9) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: упутити ученике на смисао подвига светитеља. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту и презентацију, предочити подвиг Светог владике 

Николаја Велимировића; 

-васпитни: изградња свести о потреби јачања сопственог подвига. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да препознају различите подвиге као путеве 

који воде ка истом циљу. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

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

Наставна средства: Свето Писмо, папир са речима старца Силуана о светитељима, 

презентација Свети владика Николај Велимировић, лаптоп, пројектор 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Светитељи 
Светитељи су били људи као и сви ми. Многи од њих су чак били и 

велики грешници, али су покајањем дошли до Царства небеског. И 
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сви који долазе тамо, долазе кроз покајање које нам је даровао 

милостиви Господ Својим страдањем. 

 

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, рад на тексту 

Облик рада:  индивидуални  

 

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

пишем реч светитељи. Читам деци речи старца Силуна о светитељима (види прилог I). 

Од деце тражим да на основу прочитаних старчевих речи донесу закључак о томе ко су 

светитељи Божији. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна  

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Подвизи светитеља и предочавам деци 

да ћемо на данашњем часу чути о подвизима Светог владике Николаја Велимировића. 

  

 Пуштам деци презентацију Свети владика Николај Велимировић – улога у Првом 

светском рату (види прилог II). Презентацију прати додатно објашњење. Након тога деца 

одговарају у свеску на следећа питања: 

1. Ко је Свети владика  Николај Велимировић? 

2. На који начин је он чинио подвиг у Првом светском рату? 

3. У чему се састојала његова мисија у Америци? 

4. У чему се састојала његова мисија у Енглеској? 

5. Да ли му је Господ увек помагао? 
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Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5  минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални  

 Деца добијају задатак за следећи час а то је да истраже и да напишу у чему се 

састојао подвиг светитеља којег они прослављају као своје Крсно име. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилог I: старац Силуан о светитељима (сајт svetosavlje.net) 

Слава коју Господ даје светитељима јесте велика. Када би људи угледали светитеља какав 

јесте, од дубоке побожности и страха попадали би на земљу, јер плотски човек не може да 

поднесе величину небеског јављања. Духом Светим човек познаје Господа, Творца свог, и 

Дух Свети благодаћу Својом испуњава читавог човека: душу, ум и тело. Господ је дао 

светима Своју благодат. Они су Га заволели и потпуно се приљубили уз Њега, јер сладост 

љубави Божије не даје да се везујемо за свет и лепоту његову. Колико су светитељи тек на 

небу љубављу сједињени са Богом, када је тако овде на земљи? Та је љубав неизрециво 

слатка. Она исходи од Духа Светог и њоме се хране све силе небеске. Многима ce чини да 

су светитељи далеко од нас. Но, они су далеко само од оних који су се сами удаљили од 

њих, док су сасвим близу оних који испуњавају заповести Христове и имају благодат Духа 

Светог. Свети угодници су задобили Царство небеско где гледају славу Господа нашега 

Исуса Христа. Али, Духом Светим они виде и страдања људи на земљи. Светитељи 

слушају наше молитве и имају моћи да нам испросе помоћ од Бога. Ово знају сви  

хришћани. Отац Роман, син оца Доситеја, причао ми је да је, за време детињства у свету, 

требало на саоницама да пређе преко залеђене реке. Одједном му је коњ упао у отвор на 

леду и повукао за собом и санке. Малишан је повикао: „Свети оче Николаје, помози ми да 

извучем коњића“. Повукавши узде некако је успео да срећно извуче животињу и саонице. 

Отац Матеј је био из истог села као и ја. Док је био дете он је слично пророку Давиду 

пасао овце свог оца. Растом није био виши од својих оваца. Његов старији брат је радио на 

другом крају велике ливаде. Одједном је видео како се неколико вукова упутило према 

малом Миши (тако се у свету звао отац Матеј). Миша је само повикао: „Свети оче 

Николаје, помози“. Тек што је ово изговорио, вукови побегоше натраг не наневши 

никакво зло ни њему ни стаду. Због овог догађаја су се у нашем селу смејали и говорили: 

„Миша се страшно уплашио вукова, али га је свети Никола спасао“. Знам још много 

случајева у којима су светитељи одмах прискакали у помоћ чим би их призивали. Из овога 

је очигледно да читаво небо слуша наше молитве. Свети су слични Господу. Али, и сви 

људи који творе заповести Христове такође су Му слични. Они, пак, који живе по својим 

страстима и не кају се, слични су ђаволу. Мислим да би људи престали да служе ђаволу 
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кад би им се открила ова тајна, па би сви тежили да познају Бога и буду Му слични. 

Светитељи су били људи као и сви ми. Многи од њих су чак били и велики грешници, али 

су покајањем дошли до Царства небеског. И сви који долазе тамо, долазе кроз покајање 

које нам је даровао милостиви Господ Својим страдањем. 

 

Прилог II: презентација Свети владика Николај Велимировић 

Свети владика 

Николај 

Велимировић 
(улога у Првом светском рату) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


