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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: V-14   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Стварање света и човека 

Наставна јединица: Човек изван рајског врта  (број 14) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа:  -указати ученицима на начин на који се Бог стара о свету и човеку од 

Адама до Ноја; 

-пробудити у ученицима осећај одговорности за свет који их окружује. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: -ученици ће моћи да препричају неку од библијских прича до Аврама; 

Афективни аспект: -пробудити у ученицима осећај одговорности за свет који их окружује. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

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

„вртешка“  

Наставна средства: Свето Писмо, папири са библијским текстовима, папири формата А4 
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Место извођења наставе: учионица  

Корелација: Свето Писмо, Историја 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

Каин, Авељ и 

Сит 
Они су синови Адама и Еве. 

Ноје 
Ноје је човек који је направио барку, сместио своју породицу у њу и 

тако их спасао од великог потопа. 

Потоп 
Велики потоп је трајао 40 дана и 40 ноћи и сви људи осим Ноја и 

његове породице су настрадали. 

Вавилонска кула 
Вавилонска кула је кула коју су сазидали Вавилонци који су на тај 

начин желели да стигну до Бога. 

 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве. 

 Литература: Православни катихизис за пети разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 



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 
 

 
 

 Помаже Бог! Молитва за почетак часа. Записујем час и одсутне ученике. Деца 

добијају задатак да реше анаграме (види прилог I). 

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Човек изван рајског 

врта и предочавам деци да ћемо се на данашњем часу подсетити  библијске приче о Каину 

и Авељу као и о вавилонској кули. 

 Деца се деле у три групе. Свака група добија папир са препричаним библијским 

текстом  (види прилог II). Деца добијају задатак да добро прочитају текст а потом да 

изнесу и забележе у свеску неколико основних чињеница везаних за библијски текст. 

 Представник сваке групе износи своја запажања. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка, метод „вртешка“ 

Облик рада: групни 

 Деца путем методе вртешке, уносе две битне чињенице за библијску причу, а затим 

прослеђују групи поред која треба да дода једну чињеницу и тако редом за три библијске 

приче.  

 Питања. Молитва Пресветој Богородици. 

Прилог I: анаграми 

Д А М А – Адам 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     
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В А А – Ева 

А К И Н – Каин 

В Љ Е А – Авељ 

П Р Н И В О Р О Д Н  Р Х Е Г – првородни грех 

Л Н С К А В А В И О  У А К Л – Вавилонска кула  

Прилог II:  

Прва група: библијски текст о Каину и Авељу 

 После изгнања из раја Адам и Ева почели су да рађају децу: синове и кћери. 

(Пост. 5, 4). Првог сина они су назвали Каином, а другог Авељем. Каин се бавио 

земљорадњом, а Авељ је напасао стада. Једном они су приносили жртву Богу: Каин - 

плодове земље, а Авељ - најбоље животиње из свога стада. Авељ је имао нарав добру и 

кротку, он је проносио жртву од чистог срца, с љубављу и вером у обећаног Спаситеља, 

с молитвом за помиловање и надом у милост Божију; и Бог је примио жртву Авељеву - 

како се мисли, дим од ње узносио се к небу. А Каин је био нарави зле, сурове, он је 

приносио жртву само као обичај, без љубави и страха Божијег. Господ није примио 

Његову жртву; то је, како се мисли, било видно из тога, што се дим од његове жртве 

ширио лежећи по земљи. После тога, Каин је почео да завиди своме брату, позвао је 

Авеља у поље и тамо га убио. Бог се обрати к Каину, желећи да се он покаје, и упита га: 

"Где је брат твој Авељ?" Каин дрско одговори: "Не знам; зар сам ја чувар брата свог?" 

Тада Бог рече њему: "Шта уради? Крв брата твог вапије ка Мени од земље. Да си 

проклет на земљи, и да будеш скитница по земљи". И Каин, мучен савешћу, са женом, 

побеже од својих родитеља у другу земљу. Живот човеков је дар Божији, и стога човек 

нема права ни сам га себи одузети, ни узети га другима. Лишавање ближњег живота, 

назива се убиством, а лишавање самог себе живота, назива се самоубиством и најтежи 

је грех. Уместо убијеног Авеља, Бог је дао Адаму и Еви трећег сина, 

благочестивог Сита, а потом и још много друге деце. Адам и Ева су дуго живели на 

земљи. Адам је проживео 930 година. Много су поднели страдања и жалости, у срцу се 

покајали за свој грех и чврсто су веровали у обећаног Спаситеља. Та вера их је спасила, 

они су придружени сада броју светих праотаца.  

Друга група: библијски текст о Ноју и Нојева барка 

 Од деце Адама и Еве род људски брзо се размножио, људи су у то време живели 

дуго, до 900 година и више. Од Сита произишли су благочестиви и добри људи - 
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"синови Божији", а од Каина нечастиви и зли - "синови човечији". У почетку потомци 

Сита живели су одвојено од потомака Каинових, чували су веру у Бога и будућег 

Спаситеља. Но касније су почели да узимају за жене кћери потомака Каинових и почели 

су да примају од њих зле обичаје, да се развраћају и заборављају истинитог Бога. Кроз 

наредно време, нечасност међу људима је дошла дотле, да је од свих људи на земљи 

остао веран Богу само један потомак Ситов - праведни Ноје са својом породицом. 

Видевши велико развраћење људи, милосрдни Господ дао им је за покајање и 

исправљење сто двадесет година. Али људи не само да се нису поправили већ су 

постали и гори. Тада је Господ одлучио да умије (очисти) земљу водом од нечастивог 

људског рода, а праведног Ноја да сачува на земљи, због даљег размножења људи. Бог 

се јавио Ноју и рекао му: "крај се приближи сваком створењу, јер се земља напунила од 

њих злим делима; и Ја ћу их истребити са лица земље: Ја ћу навести на земљу потоп 

водени, да погуби све, што је на земљи". Он је заповедио Ноју да направи ковчег, тојест 

велико четвороугаоно пловило, слично кући, у који ће он моћи сместити своју породицу 

и животиње, и дао му је за то тачне размере и упутства. Ноје је са вером примио 

заповест Божију и почео да прави ковчег. Када је ковчег био готов, Ноје је, по заповести 

Божијој, ушао у њега са својом женом, тројицом синова и њиховим женама, и по 

упутству Божијем, узео са собом све животиње и птице, које не могу живети у води, и 

које су чисте, (тј. које се могу приносити на жртву) - по седам парова, а од нечистих - по 

један пар, да би сачувао њихов приплод за целу земљу. Узео је и залиху хране за све, за 

целу годину. Тога дана, када је Ноје ушао у ковчег, воде потопа су јурнуле на земљу - 

"отворише се сви извори великог бездана, и окна небеска отворише се", тојест 

произашла је велика поплава са мора и океана, а са неба лила је на земљу киша 

четрдесет дана и четрдесет ноћи. И подигла се вода на земљи изнад највиших планина, 

појачавајући се сто педесет дана, и потопила је све људе и животиње, тако да се већ 

нико није могао спасти, осим оних, који су били у ковчегу. После сто педесет дана, вода 

је почела постепено да опада. Седмог месеца ковчег се зауставио на горама Араратским 

(у Јерменији). Првога дана десетог месеца, појавили су се врхови планина. На крају 

године вода се вратила у своја места. Ноје је открио прозор ковчега, и пустио гаврана, 

да би сазнао, да ли је сишла вода са земље, али гавран је одлетао и долетао натраг, на 

кров ковчега. Потом је Ноје пустио голуба, који, одлетевши, није могао наћи место за 

живот, јер је вода још била по свој земљи, и вратио се у ковчег. Почекавши седам дана, 

Ноје је опет пустио голуба из ковчега. Али тај пут, голуб се вратио пред вече и донео је 

у кљуну свеж лист маслине. И Ноје је схватио, да је вода сишла по земљи и да су се на 

њој поново појавиле биљке. Почекавши још седам дана, Ноје је опет пустио голуба, и он 

се више није вратио к њему. И открио је Ноје кров ковчега и увидео, да се земља 

осушила. Тада, по заповести Божијој, Ноје изађе из ковчега са свом својом породицом и 

пусти све животиње, што беху са њим. И направи Ноје жртвеник, тојест место за 
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приношење жртава, и принесе за своје спасење захвалну жртву Богу, од свих чистих 

животиња и птица. Бог је милостиво примио жртву Нојеву и благословио њега и његове 

синове и обећао, да више никада неће бити таквог потопа за истребљење свега живог на 

земљи, због греха људских, тојест да више неће бити никада великог потопа. Као 

знамење тог обећања, Господ је указао на дугy у облацима, која од тада и служи да 

вечно подсећа људе на то Божије обећање 

 

Трећа група: библијски текст о вавилонској кули 

  

Размноживши се потомци Нојеви дуго времена живели су заједно на истом месту 

недалеко од планина Араратских, и говорили су истим језиком. Када је људски род 

постао многобројан, зла дела и спорови међу људима су се умножили, и они су увидели, 

да ће се ускоро разићи по целој земљи. Али, пре него што ће се разићи, потомци 

Хамови, увлачећи за собом и друге, смислили су да направе град и у 

њему кулу, сличну стубу, високу до небеса, да би се прославили и да не би били 

потчињени потомцима Симовим и Јафетовим, како је о томе предсказао Ноје. Они су 

направили цигле и прионули на посао. Та горда замисао људи била је неугодна Богу. Да 

их зло не би коначно погубило, Господ је помешао језике градитеља тако, да су они 

почели да причају на разним језицима и престали су разумети једни друге. Тада су људи 

били принуђени да прекину почету градњу и разиђу се по земљи на разне стране. 

Потомци Јафетови отишли су на запад и раселили се по Европи. Потомци Симови 

остали су у Азији. Потомци Хамови отишли су у Африку, али део је такође остао у 

Азији. Незавршени град прозван је Вавилоном, што значи помешати. Сав тај крај, где је 

био тај град, почео се називати земљом Вавилонском, а такође и Халдејском. Раселивши 

се по земљи људи су постепено почели да заборављају своје порекло, и почели су 

образовати одељене, самосталне народе или нације, са својим обичајима и језиком. 

Господ је видео, да се људи више уче један од другога злим делима, него добрим, и 

учинио је мешање језика, и разделио је људе на посебне народе и дао сваком народу 

посебан задатак и циљ у животу. 


