
 

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 
 

 

Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VIII-16 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Литургија   

Наставна јединица: Молитва лична и саборна (број 16) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

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

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз одломке из књиге „Молитве на језеру“ и псалам, 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, аудио запис књиге «Молитве на језеру» као 

илустративни материјал, цд плејер 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС, Музичка култура 

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. 

 Деца читају своје саставе о значају молитве. Похваљујем најуспешније радове.  

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

  

 Предочавам деци да ћемо данас наставити разговор о молитви. Пуштам деци 

одломак из књиге Светог владике Николаја Велимировића „Молитве на језеру“(види 

прилог I). Деца добијају задатак да пажљиво слушају и да запишу своја запажања. 

 Након тога деца читају своја запажања. Похваљујем најуспешније одрађене 

задатке. 

 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5  минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални  

 Деца слушају песму „Господ је пастир моја“ (види прилог II). 
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 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози: 

Прилог I: „Молитве на језеру“ Свети владика Николај Велимировић  

https://www.youtube.com/watch?v=FUx4l_3qo6k&list=PLa8z0Y9At06hVTAu9vKSL4yVl8

Ke9FnSn 

Прилог II: песма „Господ је пастир мој“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ADVaqdGuSqc&list=PLDlRCVzZEYanm4KmknQ7y

O2GQCiGBBFRn&index=17 

 


