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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-14 

 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Бог нас воли 

Наставна јединица: Божићни весници (број 14) 

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; 

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

различите). 

Наставни облик рада:  индивидуални, фронтални 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 
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Наставна средства: Библија за децу, наставни листић за понављање, папири са 

библијским стиховима, лавиринт са тримудраца са истока 

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.  

 Подсећамо се градива са претходног часа кроз наставни листић (види прилог I). 

Анализа наставног листића. 

  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута     

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

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице Божићни весници и 

предочавам деци да ћемо на данашњем часу подсетити се библијске приче о рођењу 

Богомладенца Христа односно о улози анђела у радосном догађају Христовог рођења. 

 Читам деци одломке из Светог Писма (види прилоге II и III). Разговарам са децом 

о прочитаном: 

1. Ко је јавио паститрима да се родио Богомладенац Христос? 

2. Шта су по објави анђела урадили пастири? 

3. На основу чега су мудраци сазнали да се родио Син Божији? 

4. Где их је звезда са истока одвела? 

5. Како су се звали мудраци са истока? 

6. Да ли су мудраци открили цару Ироду да се родио Христос и зашто? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

  

 Деца решавају лавиринт (види прилог IV) 

 Питања. Усвајање нове теме  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: наставни листић 

Повежи појмове тако да добијеш исправне констатације: 

1. Пресвета Богородица                                                      Господ је са Тобом          

2. Праведни Јосиф                                                               Богородичина рођака 

3. Јелисавета                                                                        отац Светог Јована  

4. Захарије                                                                            анђео Господњи у сну 

5. Радуј се Благодатна                                                         блага вест о рођењу Христовом 

Прилог II: библијске приче 

Јављање анђела пастирима 

За време Иродовог царствовања у Јудеји, који је био под влашћу Рима, римски 

император Август издао је наредбу да се направи свенародни попис, у њему подчињеној 

земљи јудејској. Јосиф и Дјева Марија потицали су из рода Давидовог, и зато су отишли 

из Назарета у град Давидов Витлејем. Дошавши у Витлејем, они нису могли наћи за 

себе места у дому, у гостионици, и зауставише се изван града, у пећини, где су пастири 
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утеривали стоку по кишовитом времену. У тој пећини у ноћи, Пресветој Дјеви Марији 

се родио Младенац - Син Божији, Христос Спаситељ света. Она је преповила 

Божанственог Младенца и положила је Њега у јасле, где се ставља храна за стоку. 

Витлејемски пастири, први су сазнали о рођењу Спаситеља. Те ноћи они су напасали 

своја стада у пољу. Одједном им се јавио ангел Божији, и светлост Господња их је 

обасјала. Пастири су се преплашили. Ангел им је рекао: "не бојте се! Ја вам јављам 

велику радост, која ће бити не само за вас, већ и за све људе: данас вам се роди у граду 

Давидовом (тојест Витлејему) Спаситељ, Који је Христос Господ. И ово вам је знак: 

наћи ћете Младенца у пеленама, где лежи у јаслама". И тек што је то ангел рекао 

пастирима, изненада, јавило се са њим много других ангела. Они су славили Бога и 

певали: "слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља". А када 

ангели отидоше, пастири рекоше једни другима: "хајдемо у Витлејем да видимо, то што 

се тамо догодило, што нам објави Господ". И они су, похитавши, дошли у пећину и 

увидели тамо Марију, Јосифа и Младенца, како лежи у јаслама. Они се поклонише 

Младенцу и саопштише о томе, што су видели и чули од ангела. А Марија је сачувала у 

срцу Свом све њихове речи. После тога, пастири су се вратили својим стадима, славећи 

и захваљујући се Богу за све, што су чули и видели. Осмог дана после рођења 

Спаситеља, Матер Његова и Јосиф, сагласно закону, дали су Њему име Исус, које је 

било указанао од Господа кроз ангела. 

  

Прилог III: Јављање анђела мудрацима: 

 Још су Јосиф и Пресвета Мајка Божија са Младенцем Исусом били у Витлејему, када су 

из далеке земље са истока (из Персије или Вавилона) дошли у Јерусалим мудраци. 

Мудрацима су се називали учени људи. Они су се бавили посматрањем и изучавањем 

звезда. У то време људи су веровали, да се приликом рођења великог човека на небу 

појављује нова звезда. Многи незнабожци, поучени од Јудеја расејаних на све стране, 

знали су да у свет долази Месија - Велики Цар Израиљски, Који ће покорити цео свет. 

Зато су чекали, да се, када се тај Цар роди, на небу појави нова звезда. Ти мудраци су 

били људи благочестиви, и Господ, по милости Својој, дао им је такво знамење - на 

небу се појавила нова, необична звезда. Увидевши ту звезду, мудраци су одмах 

схватили, да се очекивани Цар родио. Они су се сакупили и отпутовали у престоницу 

јудејског царства, Јерусалим, да би тамо дознали, где се тај Цар родио, и да би му се 

поклонили. У Јерусалиму, мудраци су почели да питају: "где је Цар Јудејски који се 

родио? Јер ми смо видели звезду Његову на истоку и дошли смо да се поклонимо 

Њему". Цар Ирод, чувши то, узнемирио се: он је био човек веома суров и врло 

неповерљив. Када је једном посумњао, он је сурово казнио своју сопствену децу. А сада 
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он се посебно преплашио, бојећи се, да би му могли отети власт и предати царски 

престо новорођеном Цару. И сви житељи Јерусалима узбудили су се, сазнавши ту вест. 

Ирод је сабрао себи све свештенике и књижевнике, тојест људе који су изучавали књиге 

светог писма, и упитао их: "где треба да се роди Христ". Они одговорише: "у Витлејему 

јудејском, јер тако је написано код пророка Михеја". Тада Ирод тајно позове к себи 

мудраце, сазнаде од њих време појављивања звезде, посла их у Витлејем и рече: "пођите 

и тамо се добро распитајте о Младенцу, и када нађете Њега, дођите и реците и мени, да 

бих и ја могао поћи да се поклоним Њему". Мудраци, саслушавши цара Ирода, пођоше 

у Витлејем. И поново се та иста звезда, коју су они видели раније на истоку, појавила на 

небу и, кретала се по небу, ишла је пред њима, показујући им пут. У Витлејему звезда је 

стала над тим местом, где се налазио рођени Младенац Исус. У то време свети старац 

Јосиф и Пресвета Дјева Марија са Младенцем живели су у граду, у дому, у који су 

прешли из пећине, јер је народ после пописивања кренуо да се разилази. Мудраци су 

ушли у дом и видели Младенца Исуса са Мајком Његовом. Они се поклонише Њему до 

земље и принесоше Њему своје дарове: злато, тамјан и смирну (драгоцено, 

благомирисно уље). Својим даровима мудраци су показали, да је новорођени Младенац 

Исус и Цар, и Бог, и човек. Злато су принели Њему као Цару (у виду данка, или пореза), 

тамјан као Богу (јер тамјан се употребљава при богослужењу), а смирну као човеку, који 

мора умрети (јер су умрле помазивали и утрљавали тада благомирисним уљима). После 

тога мудраци су хтели да се врате у Јерусалим к Ироду, али добили су од Бога у сну 

наредбу да се не враћају к Ироду. Тада су пошли другим путем, право у своју земљу. 

Предање је сачувало имена мудраца, који су потом постали хришћани, и то су 

били: Мелхиор, Гаспар и Валтасар. Спомен на њих св. Црква празнује на дан Рођења 

Христовог. Рођење Господа нашег Исуса Христа св. Православна Црква празнује 25 

децембра (7 јануара по новом).   

 Пре тог великог празника ми припремамо себе четрдесетодневним постом, који 

се назива Божићним постом. Навечерје Рођења Христовог код нас назива се Бадње 

вече а тог дана, по руском црквеном уставу, се припрема сочиво, тојест кувана прекрупа 

са медом, и то увече, са појављивањем прве звезде.   

 

Прилог IV: лавиринт три мудраца са истока 
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