
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-15 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Светотајински живот Цркве 

Наставна јединица: Света литургија – светајна Цркве (број 15) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: развијање свести ученика о неопходности личног учествовања у 

светотајинском животу Цркве. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз презентације и објашњење, предочити значај Свете тајне 

исповести и Свете тајне причешћа; 

-васпитни: изградња свести о потреби приступања Светим тајнама. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће знати да је Причешће врхунац светотајинског 

живота. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, ИОП-2 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, презентације као илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Биологија, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Света тајна 

исповести 

Света тајна исповести је једна од седам Светих тајни и она 

подразумева и уско је повезана са покајањем које осећа човек. 

Света тајна 

причешћа 

Света тајна причешћа је најважнија Света тајна и приликом 

причешћивања на Светој Литургији се сједињујемо са Христом 

примајући Тело и Крв Господа Исуса Христа. 

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. 

 Полако уводим децу у тему кроз питања: 

1. Шта је Литургија? 

2. Како се другачије назива Литургија? 

3. Када се служи Света Литургија? 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Света Литургија – светајна Цркве и 

предочавам ученицима да ћемо на проширити своје досадашње знање о Тајни над тајнама 

– Светој тајни причешћа. 

 Пуштам деци две презентације (види прилог I).  Презентације прати додатно 

појашњење. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да размисле и у свеску запишу значај Светих тајни исповести 

и причешћа за сваког хришћанина. Деца износе своје закључке. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог  I: презентација „Света тајна покајања“ (погледати на www.vjeronauka.net) 

http://www.vjeronauka.net/
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СВЕТА ТАЈНА ПОКАЈАЊА 

 

Презентација „Света тајна причешћа“ (погледати на www.vjeronauka.net) 

 

 

http://www.vjeronauka.net/

