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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-16 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Заједница Бога и света кроз човека 

Наставна јединица: Човек домаћин и свештеник у свету (број 16) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: пружити ученицима основ за разумевање да се лични однос са Богом остварује 

кроз служење Богу и ближњима. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити да је човек посредник између Бога и 

природе;  

-васпитни: развијање осећаја захвалности према Богу и својим ближњима. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће уочити да је човек посредник између Бога и природе и да 

Бог са природом разговара преко човека; 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да учествују на Литургији како би 

показали Богу да желе да буде у заједници са Њим; 

-ученици ће бити подстакнути да у себи развијају осећај захвалности према Богу и својим 

ближњима. 

Наставни облик рада:  индивидуални, фронтални 

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту 

Наставна средства: Библија за децу, папир са поучном причом 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 
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појам опис појма 

Јасле са сламом Јасле у које је Пресвета Богородица поставила Богомладенца Христа. 

Смирење буре Смирење буре је једно од Христових чуда. 

Дрвени крст Христос је разапет на дрвеном крсту. 

 

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.  

 Подсећамо се молитве коју смо научили на претходном часу. 

  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Човек домаћин и 

свештеник у свету и наглашавам да ћемо на данашњем часу научити на који начин је 

човек посредник између Бога и створене природе. 

 Читам деци причу „Три дрвета“(види прилог I). Деца одговарају на питања: 

1. Која је жеља првог стабла? 

2. Која је жеља другог стабла? 

3. Која је жеља трећег стабла? 

4. Да ли су се стаблима испуниле жеље? 

5. Шта се догодило са њима? 
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6. На које догађаје нам указују искуства ова три стабала? 

Порука ове приче: Када се не остварују ваше молитве, или вам нешто не иде од руке, 

знајте да Господ Бог има план за вас. Ако Му верујете, Он ће вам дати велике дарове. 

Свако стабло добило је што је хтело, само не онако како је замислило. Ми не знамо шта 

Господ Бог планира за нас. Знамо само да је Његов Промисао другачији од нашег 

мишљења, али је Његова Промисао увек најбоља. 

 Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

  

 Певамо песмицу коју смо научили на претходном часу „Анђели певају“. 

 Питања. Усвајање нове теме  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: прича „Три стабла“ 

Давно, давно, расла три стабла на брду. Разговарала су, тихо шумећи гранама на ветру, о 

својим надама и сновима. Прво стабло рече: – Једног дана ћу, надам се, постати ковчег 

за благо. Можда ћу бити украшен дивним резбаријама и свако ће видети моју лепоту. 

Друго стабло је силно желело да буде део моћног брода. – Носићу краљеве и краљице 

преко вода и пловићу до краја света. Свако ће се осећати сигурним у мени због снаге мога 

трупа. На то треће стабло рече: – Желим да порастем и будем највише стабло у 

шуми. Људи ће ме из далека видети на врху брега, гледаће моје гране и мислиће на небеса 

и на Бога и како сам им близак. Ја ћу бити најзначајније стабло свих времена и људи ће ме 

се увек сећати. Много година су дрвета молила Бога да им се жеље остваре. Једнога дана 

дођоше дрвосече, стадоше код првог стабла и рекоше: – Ово дрво изгледа снажно, 

продаћемо га за добре паре тесару, и почеше сећи стабло. Стабло беше срећно. Знало је да 

ће тесар од њега направити ковчег за благо. Код другог стабла рекоше: – Ово стабло је за 

бродоградилиште, тамо траже баш овакво дрво. – Друго стабло се задовољно осмехну. 

Постаће моћан брод. Кад дрвосече дођоше до трећег стабла, оно се силно уплаши. Ако га 

посеку, његови се снови неће остварити. Један од дрвосеча рече: – Мени не треба да 

продајем дрво ни тесару ни бродоградилишту, па ћу узети ово. – И посече стабло. Од 
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првог стабла тесар је направио јасле. Ставио га у шталу и напунио сеном. То није било 

оно за шта се дрво молило. Од другог стабла направљен је мали рибарски брод. Не 

оствари му се жеља да буде моћни брод који носи краљеве. Треће стабло је исечено у 

велике комаде, грубо истесано и остављено само у мраку. Тамо је чамило и туговало. 

Године су прошле. Једног дана, у шталу дођоше човек и жена. Она се породи и стави дете 

у јасле које су направљене од првог дрвета. Стабло је осетило, чак до дрвеног срца, да, од 

кад свет постоји, ни једна шкриња са благом не може да се мери са драгоценошћу коју су 

у себе примиле скромне јасле, и да, док траје свет, неће бити ничег драгоценијег. Било је 

то највеће благо свих времена. Тридесет година касније, група људи уђе у рибарски 

брод направљен од другог стабла. Један од њих, уморан, заспа. У неко доба се подиже 

велика олуја. Стабло увиде да није довољно снажно да заштити људе. Путници 

пробудише човека који је спавао умотан у огртач. Он устаде, рече: „МИР“ и олуја 

стаде. Тада стабло схвати да носи Краља над краљевима, Цара над царевима. Прошле 

су три године од ове олује. Неко дође и узе и треће стабло. Краћи део укуцаше попреко и 

натоварише га човеку који га је носио улицама. Људи су се ругали Ономе који га је носио. 

Када дођоше до врха брега, поставише стабло и разапеше човека на њега. Стабло су 

подигли у вис и оставили да човек на њему умре. Када дође недеља, стабло виде да је 

довољно снажно да стоји на брду и да буде близу Господа Бога, јер је Спаситељ био 

разапет на њему. 

 
 


