
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 
 

 
 

Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац 

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: III-15 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Бог нас воли 

Наставна јединица: Божићни весници (број 15) 

Тип часа: утврђивање 

Датум одржавања часа: 

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

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз библијске стихове и песмицу, 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 

Наставна средства: Библија за децу, папири са библијским стиховима, лаптоп, пројектор 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 
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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, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални 

 

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

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу наставити тему са претходног часа – 

Божији весници. 

 Учимо Молитву анђелу чувару (види прилог I). 

  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Читам деци одломке из Светог Писма (види прилог II) Разговарам са децом о 

прочитаном: 

1. Ко се јавио Јосифу у сну? 

2. Шта му је тада речено? 
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3. Зашто је цар Ирод желео да убије Богомладенца Христа? 

4. Где је праведни Јосиф одвео свету породицу? 

5. Како је праведни Јосиф доспео у Назарет и тамо наставио живот са Дјевом и 

Христом? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

  

 Учимо песмицу „Анђели певају (види прилог III). 

 Питања. Усвајање нове теме  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: Молитва анђелу чувару 

Анђеле Христов, чувару мој свети и покровитељу душе и тела мога, опрости ми све што 

Ти сагреших у данашњи дан и избави ме од свакога зла непријатељског ми противника, да 

не бих никаквим грехом разгневио Бога мог, но моли се за мене грешног и недостојног 

слугу, да ме покажеш достојна доброте и милости Свесвете Тројице и Матере Господа 

мога Исуса Христа и свих Светих. Амин. 

Прилог II: Анђео јавља Јосифу да склони породицу у Египат 

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". Јосиф 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 
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јављања звезде, о чему је дознао од мудраца. Војници послати од Ирода убили су у 

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. 

  

Прилог III: песма „Анђели певају“ 

https://www.youtube.com/watch?v=7IO9tbFJGj4 

 

 

 

 

 

 
 


