
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-14 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Светотајински живот Цркве 

Наставна јединица: Светотајински живот Цркве (број 14) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -пружити ученицима основ за разумевање да се кроз учешће у Светим Тајнама 

Цркве наш живот и сви његови елементи узводе у личносни однос са Богом; 

-пружити ученицима основ за разумевање смисла и значаја Светих Тајни. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту и објашњење, предочити појам и значај Светих 

тајни. 

-васпитни: изградња свести о потреби приступања Светим тајнама. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да увиде да Црква Светим Тајнама повезује 

човека са Богом у најважнијим моментима његовог живота (рођење и духовно рођење – 

Крштење, венчање и брак, црквена брига за болесне у јелеосвећењу...) 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, ИОП-2 

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

Наставна средства: Свето Писмо, папир са текстом, наставни листић за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Биологија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Света тајна 
Света тајна је видљива свештена радња, кроз коју невидљива 

спасавајућа сила, која се зове Божја благодат, преноси 



чудотворне дарове на оне који је примају. 

Божја благодат 
Божја благодат, то су они Божји дарови, које Бог Отац даје кроз 

Светога Духа, а по заслугама Сина. 

поновљиве и 

непоновљиве Свете 

тајне 

Не могу се поновити: крштење, миропомазање и свештенство. 

Остале могу. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

 Литература: Православни катихизис за седми разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд; „Вера светих Катихизис Источне 

Правослвне Цркве, епископ Николај Велимировић, Београд, 2001. година. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка  

Облик рада: индивидуални 

  Помаже Бог! Молитва Господња. 

 На табли пишем речи Свете тајне и од ученика очекујем да кажу шта мисле да су 

Свете тајне. Усмеравам децу ка тачном одговору. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Светотајински живот Цркве и 

предочавам ученицима да ћемо на данашњем часу  научити о појму и значају приступања 

Светим тајнама од стране свих православних хришћана. 

 Децу полако уводим у тему на начин да им постављам питања и усмеравам их да на 

основу мојих објашњења сами дођу до одговора. Питања су следећа: 

1. Шта је Божја благодат? (Божја благодат, то су они Божји дарови, које Бог Отац даје 

кроз Светога Духа, а по заслугама Сина.) 

2. Који су то дарови? (Сви могући добри дарови који су неопходни за наше 

препорођење освећење и спасење.) 

3. Да ли се спасавамо само Божјом благодаћу? (Да, ако слободном вољом усвајамо 

Божју благодат вером, која се изражава кроз добра дела.) 

4. Колико светих тајана има у Православној цркви? (Има их седам: крштење, 

миропомазање, причешће, покајање, свештенство, брак и јелеосвећење.) 



5. Које се свете тајне могу поновити, а које не могу? (Не могу се поновити: крштење, 

миропомазање и свештенство. Остале могу.) 

 Читам деци текст о учењу Источне Православне Цркве о Светим тајнама (види 

прилог I).  Следи разговор о прочитаном. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају наставни листић који треба да реше (види прилог II). 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози: Прилог  I: Учење Источне Православне Цркве о светим тајнама 

Скица седам тајана које обухватају и освећују свако људско биће 

ЦРКВА КАЖЕ: СВЕТ КАЖЕ: 

I. Крштење: очишћење људи од свих 

грехова (понирање), што се подудара са 

световним учењем о чистоћи 

ВОДА 

II. Миропомазање: оснажење, просвећење 

Духом Светим, које се подудара са 

световним тражењем образовања и 

васпитања 

САЗНАЊЕ 

III. Причешће: Храњење душе Божјим 

хлебом и вином, које одговара физичкој 

потреби за исхраном 

ХРАНА 

IV. Брак: Самопредавање – суделовање, које 

одговара друштвеној. помоћи и 

размножавању 

ДОБРОЧИНСТВО 

V. Покајање: Самоосуда, прање сузама 

личних грехова, што одговара световном 

учењу о правди 

ПРАВО 

VI. Јелеосвећење: Лечење душе, које 

одговара медицинском лечењу; Болнице 
ЗДРАВЉЕ 

VII. Рукоположење („Свети чинови") 

управљање – руковођење ка Богу, што 

одговара потреби за поретком, влашћу и 

службом у друштвеном животу 

  



Прилог II: наставни листић за вежбање 

Повежи појмове: 

Свете тајне седам 

Број Светих тајни крштење, миропомазање, свештенство 

Непоновљиве Свете Тајне све преостале Свете тајне 

Поновљиве Свете Тајне Света тајна Причешћа 

Најважнија Света тајна Видљива свештена радња 

 


