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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-15 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Литургија   

Наставна јединица: Молитва лична и саборна (број 15) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима на значај личне и саборне молитве.; 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз библијске стихове и мишљења теолога, указати на потребу и 

значај молитве; 

-васпитни: ученици ће бити подстакнути да преиспитају и обогате свој молитвени живот. 

Oчекивани исходи часа: -ученици ће моћи да увиде да је молитва разговор са Богом; 

-ученици ће бити подстакнути да преиспитају и обогате свој молитвени живот; 

-ученици ће моћи да схвате личну молитву као припрему за саборну молитву. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту  

Наставна средства: Свето Писмо, папир са библијским стиховима, папир са изрекама 

теолога о молитви 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Молитва Молитва је разговор са Богом. 
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лична и заједничка молитва Оба вида молитве предпостављају једна другу. 

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. 

 Полако уводим децу у тему кроз следећа питања: 

1. Колико често се молите Богу? 

2. На који начин се молите Богу? 

3. Које молитве тада изговарате?  

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Молитва – лична и 

саборна и предочавам деци да ћемо на данашњем часу разговарати и проникнути у дубљи 

смисао и значај молитве. 

  Деца добијају на папиру библијске стихове који нам говоре о молитви (види 

прилог I). Следи дискусија о горенаведеним стиховима. Ученици треба да размисле и да 

закључе који стихови говоре о личној молитви, а који говоре о заједничкој молитви и да 

изведу закључак о значају обе врсте молитви.  

 Деца добијају папир са изрекама теолога о оба вида молитве (види прилог II). 

Наводим децу на извођење закључака о потреби ова вида молитве. 
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Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5  минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални  

 Деца добијају домаћи задатак да напишу састав на тему „Моја молитва“.

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози: 

Прилог I: библијски стихови 

А кад се молиш уђи у клијет своју (Мт. 6, 6), и ако се два од вас сложе на земљи у било 

којој ствари за коју узмоле даће им Отац мој који је на небесима (Мт. 18, 19-20). 

 

Прилог II: папир са изрекама теолога о молитви 

 

«Заједничка молитва – по речима о. Георгија Флоровског – немогућа је без личне 

увежбаности у молитви, а лична молитва је могућа само у овиру црквене заједнице, тако 

да се и у самоћи, у клијети својој, хришћанин моли као члан Цркве». Он се не моли никад 

само за себе будући да упућује молитве Небеском Оцу који је Отац свих нас. 

Према св. Николају Кавасили, «нема потребе за некакву посебну припрему за 

молитву, нити какво посебно место, нити је неопходно молити се гласно...јер, нема места 

на коме Христос није присутан. Христос је свуда близу нас. Он је ближи онима који Га 

траже од њиховог рођеног срца». Св. Јован Златоуст предност даје заједничкој молитви у 

Цркви, и каже: «Можеш да се молиш и код куће, али није могуће да се тамо молиш као у 

Цркви... Нећеш бити услишен када усамљен призиваш Владику, као када се молиш са 

својом браћом. Јер ту (у Цркви) је нешто више: јединство и сагласје у мисли, свеза љубави 

и молитва свештеника». 

 


