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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: VI-16 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирание економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Богочосвек Христос 

Наставна јединица: Рођење Христово (број 16) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -пружити ученицима основно знање о јеванђељским казивањима о Господу Исусу 

Христу;  

-објаснити ученицима разлог оваплоћења Сина Божијег.  

Оперативни задаци часа:  

- образовни: ученицима, кроз квиз, предочити библијску причу о рођењу Христовом; 

- васпитни: развијање љубави према Сину Божијем и Пресветој Богородице; 

- јачање бриге за сопствено спасење. 

Oчекивани исходи часа: моћи да преприча библијски опис Рођења Христовог. 

Наставни облик рада: групни, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, папир са питањима за квиз као илустративни материјал 
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Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја (11.Хришћанска црква) 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

Појам опис појма 

Исус Христос Исус Христос је Син Божији, друго лице Свете Тројице. 

Пресвета 

Богородица 

Пресвета Богородица је мајка Божија, Дјева је била и остала до краја 

живота. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне  

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

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5  минута       

Наставна метода: дијалошка  

Облик рада: индивидуални 

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

Предочавам деци да ћемо на данашњем часу наставити причу о Божићу. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута    

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: групни  



 

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 
 

 

 Децу делим у три групе. Деца треба да  изаберу капитена и име екипе. Извлачењем 

папирића капитени екипа одређују редослед. Тачан одговор  доноси екипи један поен. Ако 

не знају одговор на питање, препуштам одговарање  наредној екипи. 

 Питања за квиз су дати у прилог I. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Проглашење најбоље екипе. Питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: питања за квиз 

1) Како се звао човек за кога је Марија била верена?  

2) Како се зове  анђео који је Благовестио Марији да ће да зачне сина? 

3) Како су се звали родитељи св. Јована Претече и Крститеља? 

4)Како се зове Презник посвећен : 

А) Јављању св.арх. Гаврила који је донео радосне вести Марији о зачећу Господа Исуса 

Христа? 

Б) Вече уочи рођења Господа Исуса Христа? 

В) Рођењу Господа Исуса Христа? 

Г) Шта значи име Исус? 

Д) Шта значи име Емануил , које ће му наденути? 
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Ђ) Христос је био :  1) човек / ч - 100 % / ;  2) Богочовек / Б - 100%  и  Ч – 100 % /  или  Бог  

/ Б - 100 %/ ? 

5) Како се звао град у коме су живели Јосиф и Марија? 

6) Како се звао град у коме се родио Христос? 

7) Ко се све поклонио новорођеном Цару? 

8) Ко је водио мудраце са истока до места рођења детета?  

9) У ком граду су прво свратили да би се распитали о месту рођења детета? 

10) Како се звао цар који их је примио у Јерусалиму? 

11) Шта је цар Ирод намеравао да учини са дететом? 

12) У којој просторији се родио Христос? 

13) Које дарове су мудраци са истока поклонили детету? 

14) Коме приличе дарови : злато , смирна и тамјан? 

15) Шта је анђео у сну поручио мудрацима са истока? 

16) Када је схватио да га мудраци нису обавестили о детету , новорођеном Цару . Цар 

Ирод је наредио ...? 

17) Како се човек пројављује као личност? 

18) Ако за најбитнију везу узнемо створену природу, да ли можемо да превазиђемо 

смртност? 

19) Ако за најбитнију везу узнемо вечног Бога, да ли можемо да превазиђемо смртност? 

20) Наброји неке примере људи који су за најбитнију везу у животу изабрали заједницу са 

Богом и тако, по благодати Божијој превазишли смртност и наставили да постоје као 

конкретне личности након свог упокојења? 
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21) У Рајском Врту пре пада човека, да ли су људи за најбитнију везу у животу имали 

заједницу са Богом? 

22)  Након слободног избора и прекида заједнице са Богом , човек се окренуо ка створеној 

природи . Која се последица пројавила за свет и човека након прекида заједнице са Богом 

? 

23) Ко је пристао да сарађује са Богом пројавивши на тај начин да јој је веза са Богом 

најбитнија у животу, речима: „Ево слушкиње Господње , нека ми буде по речи твојој“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


