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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: VIII-14 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Подвижничко евхаристијски етос 

Наставна јединица: Подвижничко евхаристијски етос (број 14) 

Тип часа: систематизација 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: развити евхаристијски етос код ученика. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: децу, путем наставних листића, утврдити у знању стеченом о подвижничко 

евхаристијском етосу; 

-васпитни: ученици ће бити подстакнути да развијају захвалност према Богу за сва добра 

која нам је пружио. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће бити подстакнути да заснују свој однос према Богу 

на захвалности. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални, индивидуализација по нивоима 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна  

Наставна средства: Свето Писмо, наставни листићи за вежбање, цд плејер, песма «Тјело 

Христово» као илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Евхаристија Евхаристија је други назив за тајну над тајнама односно за Свето 
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Причешће. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо  издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за осми разред, др Игнатије Мидић, 2012. 

година, Београд. 

   

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада:  индивидуални  

 

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

 Деца читају домаћи задатак а то је - За мене Свето причешће представља... 

Похваљујем најуспешније задатке.  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуализација по нивоима 

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу поновити и утврдити се у стеченом 

знању о подвижничко-евхаристијском етосу. 

 Деца добијају наставне листиће које треба да реше (види прилог I). Анализа 

задатака. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5  минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални  

 Слушамо песму „Тјело Христово“ (види прилог II). 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 
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Прилози: 

Прилог I: наставни листићи по нивоима 

Основни ниво: 

1. Шта значи пост, ко је установио пост и када? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Шта је подвиг и које врсте подвига познајеш? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Шта су хришћанске врлине и које врлине знаш? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Шта је Литургија и како се она другачије назива? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Ко су светитељи? Наброј неколико светитеља. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Средњи ниво: 

1. Које врсте поста постоје? Објасни. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Који је значај и циљ хришћанског подвига? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Објасни значење хришћанских врлина: милосрђе, човекољубље и ревност у вери. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Који је најважнији део Свете Литургије и који је значај Свете Литургије за сваког 

хришћанина? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Који је подвиг учинио Свети владика Николај Велимировић? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Напредни ниво: 

1. Објасни појам, значај, смисао и врсте поста. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Хришћански подвиг монаштва. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Зашто је битно да човек развија хришћанске врлине, а гаси и труди се да не чини 

смртне грехове? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Зашто је битно да се човек сједињује са Богом кроз тајну над тајнама? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

5. Свети владика Николај Велимировић – живот, дело и подвиг   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Прилог II: песма „Тјело Христово“ 

https://www.youtube.com/watch?v=SVPpI2ZsleE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


