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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-16    

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Стварање света и човека 

Наставна јединица: Митови Старог света и Свето Писмо  (број 16) 

Тип часа: систематизација 

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, метода израде плаката 

Наставна средства: Свето Писмо, слике као илустративни материјал, хамер папир, лепак, 

маказе, фломастери 
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Место извођења наставе: учионица  

Корелација: Свето Писмо, Историја, Ликовна култура 

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: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 
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 Помаже Бог! Молитва за почетак часа.  

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу наставити да обрађујемо тему са 

претходног часа а то је Живот људи изван рајског врта. 

 Деца добијају задатак да на рачунару прикупе слике које илуструју три библијске 

приче које смо обрађивали на претходном часу. 

Наставна метода: дијалошка, метода израде плаката 

Облик рада: групни 

 Деца се деле у групе онако како су били распоређени на претходном часу. Свака 

група добија задатак да направи плакат на задату тему: 

 Прва група: библијска прича о Каину и Авељу; 

 Друга група: библијска прича о Ноју и Нојевој барци; 

 Трећа група: библијска прича о Вавилонској кули. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Изложба дечијих радова. Питања. Молитва Пресветој Богородици. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     


