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Општи подаци: 

Назив премета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: VI-13 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Богочовек Исус Христос 

Наставна јединица: Богородичини празници (број 13) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: пружити ученицима основно знање о личности Пресвете Богородице; 

-објаснити ученицима хришћанско поимање слободе. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити најважније празнике посвећене Пресветој 

Богородици; 

-васпитни: изградња свести о Пресветој Богородици као заштитници и посредници пред 

Богом. 

Oчекивани исходи часа: -ученици ће моћи да препознају Богородичино прихватање 

воље Божије као израз слободе;  

-ученици ће моћи да уоче да је за разлику од Еве, Богородица послушала Бога;  

-ученици ће моћи да препричају неке од догађаја из живота Пресвете Богородице и 

повежу их са Богородичиним празницима.  

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 
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Наставне методе: дијалошка, рад на тексту 

Наставна средства: Свето Писмо, папири са текстом о Богородичиним празницима 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

Богородица Марија 
Богородица Марија је мајка Господа Исуса Христа, Сина 

Божијег. 

Празник Благовести 

Празник Благовести је празник којим се сећамо дана када 

је анђео Гаврило рекао Пресветој Богородици да ће 

родити Сина Божијег. 

Празник рођења Пресвете 

Богородице 

Празник рођења Пресвете Богородице се слави 28. августа 

сваке године и назива се Мала Госпојина.  

Празник Благовести 
Празник упокојена Пресвете Богородице се слави 21. 

септембра сваке године и назива се Велика Госпојина. 

Празник Ваведење 

Пресвете Богородице 

Празник ваведења Пресвете Богородице се слави 4. 

децембра сваке године и на тај дан је Пресвета 

Богородица са навршене три године уведена у 

јерусалимски Храм. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

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

2007. година. 

 Структура и ток часа:  
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Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5  минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

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

 На табли пишем реч слобода. Деца добијају задатак да размисле о Пресветој 

Богородици а потом да одговоре на следећа питања: 

1. Да ли је Пресвета Богородица слободно пристала да роди Сина Божијег или ју 

је неко натерао на то? 

2. Да ли је Пресвета Богородица могла да одбије да роди Сина Божијег или не? 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: групни, индивидуални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице Богородичини празници 

и предочавам деци да ћемо на данашњем часу научити о најважнијим Богородичиним 

празницима.  

 Деца се деле у три групе. Свака група ученика добија текст о једном 

Богородичином празнику (види прилог I).  . Њихов задатак је да пажљиво прочитају текст 

и да забележе у свеску најбитније у вези задатог празника.    

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка  

Облик рада: индивидуални 
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 Представник групе износи своје закључке о празнику.  

Питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози: 

Прилог I:  

Прва група: празник рођења Пресвете Богородице 

Када се приближило време доласка Спаситеља света, у галилејском граду Назарету 

живео је потомак цара Давида - Јоаким са својом женом Аном. Обоје су били 

благочестиви људи и познати не само по свом царском пореклу, већ и по смирењу и 

милосрђу. Сав њихов живот био је испуњен љубављу према Богу и људима. Они су 

доживели дубоку старост, а децу нису имали. То их је веома жалостило. Али, не 

гледајући на старост, они нису престајали да моле Бога, да им Он пошаље дете. Дали су 

завет (обећање) - да ако им се роди дете, да ће га посветити на служење Богу. У то 

време, сваки Јевреј надао се, да ће кроз своје потомство бити учесник у царству Месије, 

тојест Христа Спаситеља. Зато је сваки Јевреј, који није имао деце, био презрен од 

других, јер се то сматрало великом казном Божијом за грехе. Посебно тешко било је 

Јоакиму, као потомку цара Давида, јер је из његовог рода имао да се роди Христос. За 

трпљење, велику веру, љубав према Богу и једног према другом, Господ је послао 

Јоакиму и Ани велику радост. Пред крај њиховог живота, њима се родила кћи. По 

упутству Анђела Божијег, њој је било дато име Марија, што значи на јеврејском 

"Госпођа, Нада". Рођење Маријино, донело је велику радост на само Њеним 

родитељима, већ и свим људима, јер је Она била унапред одређена од Бога да буде Мати 

Сина Божијег, Спаситеља света. Рођење Пресвете Дјеве Марије, празнује се у Св. 

Православној Цркви, као један од великих празника, 8. септембра (21 септ. по новом). 

 

Друга група: празник Ваведење Пресвете Богородице 

Када је Дјева Марија напунила три године, благочестиви Њени родитељи, спремили су 

се да испуне своје обећање. Они су сазвали рођаке, позвали вршњаке своје кћери, 

обукли Је у најлепшу одећу, и праћену народом уз певање духовних песама, повели су 

Је у јерусалимски храм због посвећења Богу. Њени другови - вршњаци као и Сама 

Марија, ишли су носећи упаљене свеће у рукама. У сусрет су им из храма, певајући, 

ишли свештеници на челу са првосвештеником. Јоаким и Ана су са побожним 

молитвама поставили Марију на први степеник степеништа, које воде у храм. 
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Степениште је имало петнаест великих степеника по броју псалама, које су свештеници 

певали при уласку у храм. И тада, трогодишња Марија, Сама, без ичије помоћи са 

стране, успела се уз високе степенике. Тамо је Њу сачекао првосвештеник и 

благословио Је, како је он увек чинио са свима који су посвећени Богу. А затим, 

руковођен Духом Светим, он је Њу увео у Светињу над Светињама. То је било 

најсветије место у храму. Ту нико није имао право да улази, осим њега самог, и то само 

једном у години. Дух Свети је упутио првосвештеника, да је Марија, изабрана 

Девојчица, достојна да уђе у најсветије место. Она је унапред одређена од Бога, да 

постане Мајка Сина Божијег, Који ће отворити људима улаз у Царство Небеско. Јоаким 

и Ана, испунивши свој завет, вратили су се кући, а Марија је остала да живи при храму. 

Тамо се она заједно са другим девицама учила Закону Божијем и рукодељама; много се 

молила, читала Свето Писмо и строго држала пост. При храму Божијем Пресвета 

Марија је живела око једанаест година и постала је дубоко благочестива, у свему 

покорна Богу, необично скромна и трудољубива. Пресвета Марија решила је да посвети 

цео свој живот само јединоме Богу. Зато је дала завет да се никада неће удавати, тојест 

да ће увек остати Дјевом. Дух Божији и свети анђели, чували су Божанствену 

Девојчицу. Ваведење (увођење) у храм Пресвете Дјеве Марије празнује Св. Православна 

Црква 21 новембра (4 дец. по новом). Овај дан сматра се великим празником, који се у 

црквеним песмама назива предзнаком Божије милости према људима. Од тог 

празника почиње се певати у цркви, за време јутрења: Христос Рождајетсја... 

Трећа група: празник Велика Госпојина (смрт Пресвете Богородице) 

Пресвета Мајка Божија, после Вазнесења Исуса Христа, живела је на земљи још 

неколико година (неки хришћански историчари кажу 10 година, а други - 22 године). 

Апостол Јован Богослов, по завештању Господа Исуса Христа, примио је Њу у свој дом 

и са великом љубављу бринуо се о Њој, као рођени син, до саме Њене кончине. 

Пресвета Мајка Божија постала је за све ученике Христове заједничком Мајком. Они су 

се заједно са Њом молили и са великом радошћу и утехом слушали су Њене поучне 

беседе о Спаситељу. Када се хришћанска вера раширила по другим земљама, тада су 

многи хришћани долазили из далеких крајева да Њу виде и чују. Живећи у Јерусалиму, 

Мајка Божија волела је да посећуjе та места, на којима је често био Спаситељ, где је Он 

пострадао, умро, васкрсао и вазнео се на небо. Она се молила на тим местима: плакала 

је, сећаjући се страдања Спаситељевих у радовала се на месту васкрсења и вазнесења 

Његовог. Она се често молила за то, да Је Христос што пре узме к Себи на небо. 

Једном, када се Пресвета Марија тако молила на гори Елеонској, јавио се Њој архангел 

Гаврило, са рајском урмином гранчицом у рукама, и рекао је Њој радосну вест, да ће се 

кроз три дана окончати Њен земаљски живот и да ће Је Господ узети к Себи. Пресвета 

Богомајка неизрециво се обрадовала тој вести. Она је саопштила о њој Своме 
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именованом сину, Јовану, и почела је да се спрема за Свој крај. Остали апостоли у то 

време нису били у Јерусалиму, они су се разишли по другим земљама да проповедају о 

Спаситељу. Богомајка је желела да се опрости са њима, и Господ је на чудесан начин 

сабрао све апостоле к Њој, осим Томе, преневши их Својом свемогућом силом. Тужно 

је њима било да се лише Госпође и заједничке Мајке своје, када су дознали, због чега 

их је Бог сакупио. Али Божија Мајка их је утешила, обећавајући да ни њих, као ни 

остале хришћане, неће оставити после Своје смрти, и да ће се увек молити за њих. 

Затим их је све благословила. У тренутку њене кончине необична светлост је обасјала 

собу, где је лежала Божија Мајка; Сам Господ Исус Христос, окружен ангелима, јавио 

се и примио је Њену пречисту душу. Апостоли су погребли пречисто тело Божије 

Мајке по Њеној жељи, у врту Гетсиманском, у пећини, где су се покојила и тела Њених 

родитеља и праведног Јосифа. Приликом погребења десила су се многа чуда. 

Додирујући одар Божије Мајке, слепи су прогледавали, изгонили су се беси и свака 

болест се исцељивала. Мноштво народа је ишло за њеним пречистим телом. Јудејски 

свештеници и старешине трудили су се да растерају ту свету поворку, али Господ је њу 

невидљиво чувао. Један јудејски свештеник, по имену Афоније, притрчао је и ухватио 

се за одар, на ком су носили тело Божије Мајке, да би га преврнуо. Али невидљиви 

ангел одрубио му је обе руке. Афоније, поражен таквим страшним чудом, тренутно се 

покајао и апостол Петар га је исцелио. После три дана од погребења Божије Мајке 

дошао је у Јерусалим и одсутни апостол Тома. Он је био врло ожалошћен, што се није 

опростио са Божијом Мајком и свом душом је желео да се поклони Њеном пречистом 

телу. Апостоли, сажаливши се над њим, решили су да пођу и да одвале камен са гробне 

пећине, да би му омогућили да се опрости са телом Божије Мајке. Али када су 

отворили пећину, унутра нису нашли Њено пресвето тело, већ само њене погребне 

пелене. Запрепаштени апостоли вратили су се сви у дом и молили Богу, да би им Он 

открио, шта се десило са телом Божије Мајке. Увече, по завршетку трпезе, у време 

молитве, они су зачули ангелско појање. Погледавши увис, апостоли су угледали у 

ваздуху Божију Мајку, окружену ангелима, у сјају небеске славе. Божија Мајка рекла је 

апостолима: "Радујте се! Ја сам са вама у све дане; и увек ћу бити ваша молитвеница 

пред Богом". Апостоли су у радости ускликнули: "Пресвета Богородице, помажи нам!" 

Тако је Господ Исус Христос прославио Своју Пресвету Мајку; Он је васкрсао Њу и 

узео је к Себи са пречистим телом Њеним и поставио је Њу изнад свих Својих ангела. 

НАПОМЕНА: Кратак опис Успења Божије Мајке изложен је на основу Светог 

Предања, свето сачуваног у св. Православној Цркви.  

Успење Пресвете Владичице наше Богородице празнује Св. Православна Црква, као 

један од великих празника, 15 августа (28 авг. по новом). За овај празник прописано је 

припремати се двонедељним постом (од 1-ог августа). Празник се 

назива Успењем ("заспањем") зато што је Божија Мајка умрла тихо, као да је уснула, а 
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најважије, назива се тако због кратког пребивање Њеног тела у гробу, јер је кроз три 

дана Она била васкрснута Господом и вазнесена на небо. 
  

 

 


