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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: III-13 

 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Бог нас воли 

Наставна јединица: Бог се брине о свету (број 13) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: омогућити ученику да увиди да се Бог брине о свету. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз библијске стихове, предочити улогу и значај небеске војске – 

анђела у животу људи; 

-васпитни: -ученици ће бити подстакнути да се труде да воле све људе (чак и оне од којих 

су веома различите). 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: - упознати улогу анђела као сарадника Божјих у старању о свету; 

-уочити да је свет смртан ван заједнице са Богом. 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да развијају свест о томе да су важни 

зато што их воли Бог и њихови ближњи; 
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-ученици ће бити подстакнути да се труде да воле све људе (чак и оне од којих су веома 

различите). 

Наставни облик рада:  индивидуални, групни 

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

вртешке 

Наставна средства: Библија за децу, папири са библијским стиховима, папири формата 

А4 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, Ликовна култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

анђели 
Анђели су бестелесна бића која чине невидљиви свет који је Бог 

створио пре видљивог света.  

Пресвета 

Богородица 
Пресвета Богородица је мајка Господа Исуса Христа. 

праведни Јосиф Праведни Јосиф је муж Пресвете Богородице. 

Јелисавета и 

Захарије 
Јелисавета и Захарије су родитељи Светог Јована Крститеља. 

 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу; 

 Литература: Православни катихизис за трећи разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, Београд, 2012. година. 

 Структура и ток часа:  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 

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

децу у тему на начин што на табли пишем реч АНЂЕЛИ. Разговарамо о анђелима. 
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 Деца добијају задатак да у свеску нацртају једног анђела. 

  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: групни, индивидуални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице Бог се брине о свету и 

предочавам деци да ћемо на данашњем часу на основу библијских стихова схватити да Бог 

увек брине о људима као и читавој природи коју је створио. 

 Деца се деле у три групе. Свака група ученика добија на папиру библијску причу о 

једном догађају (види прилог I). Деца треба да прочитају библијску причу и да је 

препричају у неколико реченица. 

 Представник групе износи своје закључке. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута.   

Наставна метода: дијалошка, метода вртешке 

Облик рада: групни 

  

 Деца добијају задатак да за сваку библијску причу напишу три кључне ствари или 

личности. Након тога, свој папир прослеђују групи поред која треба да дода једну 

реченицу за сваки догађај, а затим се поступак понавља. 

 Питања. Усвајање нове теме  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: библијске приче 

Прва група: Јављање анђела Марији 

Шест месеци после јављања Анђела Божијег Захарији, Арханђел Гаврило је био послан од 

Бога у град Назарет к Пресветој Дјеви Марији са радосном вешћу, да је Господ изабрао 

Њу да буде Мајка Спаситеља света. Анђео јој се јавио у дому праведног Јосифа, када је 

Марија читала Свето Писмо, дошао је код Ње и рекао јој: "радуј се благодатна! (односно 
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испуњена благодати Божије - дарова Светог Духа). Господ је с Тобом! Благословена си Ти 

међу женама". Марија се збунила од речи Анђела и мислила је: шта значи тај поздрав? 

Анђео је наставио да Јој говори: "не бој се, Марија, јер си нашла благодат у Бога. И, ево, 

Ти ћеш родити Сина и даћеш Њему име Исус. Он ће бити велик, и назваће се Сином 

Свевишњега, и Царству Његовом неће бити краја". Марија је у недоумици упитала 

Анђела: "како ће то бити, када Ја не знам за мужа?" Анђео Јој одговори, да ће се све то 

догодити силом Свемогућег Бога: "Дух Свети доћи ће на Тебе, и сила Свевишњег осениће 

Тебе; зато и рођено биће Свето и назваће се Сином Божијим. И ето, рођака Твоја, 

Јелисавета, не имајући деце до дубоке старости, ускоро ће родити сина; јер Богy jе могyће 

све што каже".Тада Марија са смирењем рече: "Ево слушкиње Господње; нека Ми буде по 

речи твојој". И Арханђел Гаврило је отишао од ње. Благовештење Пресветој Дјеви Марији 

празнује Св. Православна Црква 25-ог марта (7. априла по новом). Празник 

Благовештења један је од највећих празника. Реч благовештење значи: добра, радосна 

вест, вест о томе, да је почело ослобођење људског рода од греха и вечне смрти. 

Друга група: Јављање анђела Јосифу 

Када је све већ било испуњено по закону над Младенцем Исусом, у храму 

Јерусалимском, и кад су мудраци већ били на путу кући, Ангел Господњи јавио се 

Јосифу и рекао: "устани, узми Младенца и Матер Његову и бежи у Египат, и буди тамо 

све док ти ја не кажем; јер Ирод xоће да нађе Младенца и убије Њега". осиф је одмах 

устао, оседлао своје магаре, журно скупио неопходне ствари, узео Младенца и Матер 

Његову и те ноћи је пошао у Египат. По предању, Јаков, син Јосифов, пратио их је на 

том путу. За то време, Ирод је са нестрпљењем очекивао повратак мудраца. Али када се 

мудраци нису вратили из Витлејема, он је помислио, да су се мудраци, не нашавши 

никаквог новорођеног цара, постиђени вратили у Јерусалим, и стишали се. Али ето, 

после 40 дана, раширила се вест по Јерусалиму, да је Марија доносила у храм Свог 

новорођеног Младенца, и да је старац Симеон, долазио у храм да сретне тог Младенца, 

и да је пророковао о Њему као о Христу. Тад је Ирод схватио, да су мудраци прозрели 

његову злу намеру и да се намерно нису вратили к њему. Он се страшно разгневио. Не 

знајући, како да пронађе Младенца - Христа, цар Ирод дао је ужасну наредбу: убити све 

младенце, у Витлејему и његовој околини, од две године и млађе. Он се надао, да ће 

међу тим младенцима бити убијен и Христос. Тако је он прорачунао по времену 

јављања звезде, о чему је дознао од мудраца. Војници послати од Ирода убили су у 
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Витлејему и околини његовој, четрнаест хиљада младенаца. Свуда се чуо вапај и крик 

мајки, које су неутешно плакале за својом децом - невиним младенцима, убијеним по 

наредби суровог цара. То су били први страдалници, који су пролили своју крв за 

Христа. Ускоро после тога, Ирод је био кажњен са своју суровост. Он је оболео од 

ужасне болести. Тело његово живо је трулило и поједено је било црвима, и он је умро у 

страшним мукама. После смрти Иродове, Ангел Господњи у сну јавио се Јосифу у 

Египту и рекао: "устани, узми Младенца и Матер Његову и врати се у земљу 

Израиљеву, јер су умрли ти, који су хтели убити Младенца". Јосиф је испунио наредбу и 

вратио се са породицом у земљу Израиљеву. Али сазнавши, да у Јудеји царује Архелај, 

син Иродов, такође суров, као и Ирод, уплашио се да иде тамо. Добивши поново у сну 

упутство Божије, Јосиф је пошао у Галилеју, у свој родни град Назарет. Тамо је Јосиф 

остао да живи са Младенцем Исусом и Матером Његовом. А Младенац Исус растао је, и 

утврђивао се духом, пунећи се премудрости, и благодат Божија била је на Њему. Од 

самих раних дечијих дана Својих, Исус Христос показивао је у Себи необичан разум и 

дивну светост у свим Својим поступцима. 

Трећа група: Сусрет Богородице и Јелисавете 

Пресвета Дјева Марија, сазнавши од ангела, да ће се Њеној рођаки Јелисавети, жени 

свештеника Захарије, ускоро родити син, пожурила је да је посети. Ушавши у дом, Она 

је поздравила Јелисавету. Чувши тај поздрав, Јелисавета се испунила Светим Духом и 

сазнала, да се Марија удостојила да буде Мајка Божија. Она је гласно ускликнула и 

рекла: "благословена си Ти међу женама, и благословен је плод утробе Твоје! И откуд 

мени таква радост, да је Матер Господа мог дошла код мене?" Пресвета Дјева Марија је 

у одговор на речи Јелисаветине прославила Бога и рекла: "велича (прославља) душа 

Моја Господа, и обрадова се дух Мој Богу, Спаситељу Мом, јер Он погледа (обрати 

милостиву пажњу) на смерност слушкиње Своје; одсад ће Ме звати Блаженом сви 

нараштаји (сва људска племена). Тако Ми учини величину Силни, и Свето име Његово; 

и милост Његова од колена до колена онима који га се боје..." Око три месеца, провела 

је Дјева Марија код Јелисавете, а затим се вратила кући у Назарет. Бог је јавио, такође, и 

праведном старцу Јосифу о скором рођењу Спаситеља од Пресвете Дјеве Марије. Ангел 

Божији, јавивши му се у сну, открио му је, да ће Марија родити Сина, по дејству Светог 

Духа, како је саопштио о томе Господ Бог, кроз пророка Исаију (7, 14). "И надени Му 
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име: Исус (Спаситељ), јер ће Он спасити људе од грехова њихових", рекао је Ангел 

Јосифу. 

 


