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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: IV-16   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Диван је Бог у светима својим 

Наставна јединица: Светитељи – сведоци љубави Божије (број 16) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: омогућити ученицима да уоче да су светитељи наши путеводитељи ка Царству 

Божјем. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз иконе и документарни филм, предочити значај светитеља и 

укратко житије Светог Серафима Саровског; 

-васпитни: изградња љубави према светитељима. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект:  поступно изграђивати свест о томе ко су светитељи; 

-ученици ће увидети да су сви позвани да буду светитељи; 

-ученици ће уочити важност светитеља као наших узора за остваривање личног јединства 

са Богом. 

Афективни аспект: - ученици ће бити подстакнути да следује светитељима Божјим и да 

буде добри човек; 

-ученици ће бити подстакнути да препознају љубав као највећу врлину. 
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Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Библија за децу, библијски филм  «Свети Серафим Саровски» као 

илустративни материјал, иконе светитеља као илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Музичка култура, Ликовна култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Светитељи 

Светитељи су људи који највише од свега воле Бога. У нашем 

народу се поштује велики број светитеља: Свети Јован Крститељ, 

Свети Никола, Света Петка, Свети Николај Велимировић...   

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Црквени словар за први разред основне школе, др Игнатије Мидић, 

Београд, 2001. година.  

 Структура и ток часа: 

 

 Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

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

 На табли пишем реч светитељ. Деца треба да размисле а потом да одговоре косу 

светитељи. Приказујем деци слике светитеља (види прилог I). 
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Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални  

  На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Светитељи – сведоци 

љубави Божије и предочавам деци да ћемо на данашњем часу научити о светитељима и о 

њиховм значају. 

 Пуштам деци филм о Светом Серафиму Саровском (види прилог II). Деца добијају 

задатак да приликом гледања филма, запишу оно што је најважније из живота великог 

руског светитеља Светог Серафима Саровског. Деца износе своја запажања. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатака да нацртају икону Светог Серафима Саровског. 

 Питања. Молитва. 

Прилози:   

Прилог I: иконе светитеља 
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Прилог II: филм о Светом Серафиму Саровском 

https://www.youtube.com/watch?v=iEJUleTsKuQ 


