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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: III-17 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Заједница Бога и света кроз човека 

Наставна јединица: Човек домаћин и свештеник у свету (број 17) 

Тип часа: утврђивање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: пружити ученицима основ за разумевање да се лични однос са Богом остварује 

кроз служење Богу и ближњима. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити да је човек посредник између Бога и 

природе;  

-васпитни: развијање осећаја захвалности према Богу и својим ближњима. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће уочити да је човек посредник између Бога и природе и да 

Бог са природом разговара преко човека; 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да учествују на Литургији како би 

показали Богу да желе да буде у заједници са Њим; 

-ученици ће бити подстакнути да у себи развијају осећај захвалности према Богу и својим 

ближњима. 

Наставни облик рада:  индивидуални, фронтални, рад у пару 

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

Наставна средства: Библија за децу, папир са асоцијацијом, папир са текстом за анализу 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 
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појам опис појма 

свештеник твари 
Бог је створио човека да буде свештеник твари што значи да треба да 

води бригу о природи. 

 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу; 

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

Мидић, Београд, 2012. година. 

 Структура и ток часа:  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 до 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, рад у пару 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња. Хајде да се укратко подсетимо 

о чему смо причали претходног часа. Деца решавају асоцијацију са другом у пару. 

 

Игра асоцијације. 

А Б В Г 

миш љубав мушкарац бела рада 

крава Света Тројица жена корен 

вук почетак душа лист 

лав крај тело стабло 

ЖИВОТИЊЕ БОГ ЧОВЕК БИЉКЕ 

ПРИРОДА ПРИРОДА ПРИРОДА ПРИРОДА 

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 

 

Облик рада: индивидуални, фронтални 
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 На табли пишем назив наставне јединице а ученици у свеску – Човек свештеник 

твари и наглашавам да ћемо на данашњем часу научити циљ стварања људи а то је да је 

сваки човек створен да буде свштеник у природи, да воли природу и да брине о њој. 

 

 Објашњавам деци да Бог Творац воли све што је створио јер је све створио из 

љубави односно све што је створио,  створио је за вечни живот. Бог воли природу и 

човека, види је и чува кроз човека.  томе је опис стварања човека  али и давање власти 

Адаму (Адам је дао свим животињама име). Адам је свештеник ствари што значи да је 

Адам од Бога Оца добио на дар цео свет. Дакле, човек је господар природе.  

 Деца добијају наставне листиће које треба да реше (види прилоге I и II). 

 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

 

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Анализа наставних листића. Питања. Усвајање нове теме,  и молитва Богородице 

Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: Прича Лав и човек: 

Млади лав кад је осетио да има велику снагу кренуо је да тражи свог највећег непријатеља 

да му се освети. Његов највећи непријатељ је човек који је убио његовог оца и два 

брата.Тражећи човека сусрео је камилу, вола и коња. У разговору са животињама сазнао је 

да човек господари над свима њима. На крају, када је срео човека , уверио се у оно што су 

му причале друге животиње да човек својом памећу влада а не снагом.  

„ Пустићу те да одеш па да причаш како је човекова памет јача од најјачих сила, али да 

каткад има милостиво срце. Јер иначе не би био човек.“  

Питања: 

1. Шта ти мислиш о томе да ли је лав нешто научио од човека? 

2. По чему се човек разликује од животиња? 

3. Да ли се Адам док је био у рају плашио лава? 

4. Да ли је могуће љубављу припитомити дивље звери? 

 

Прилог II: Прича Живот у складу са природом. 
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Отац Јован је био човек који је неизмерно волео природу.Приликом краће шетње, угледао 

је рањеног младог орла.Одвео га је у келију и лечио га је. После два месеца када је орао 

оздравио пустио га је да лети али орао није одлетео. Отац Јован се поново вратио у своју 

келију са орлом.Затим га је Отац Јован поново пустио и орао је одлетео. После неколико 

месеци један прелепи велики орао слетео је на балкон оца Јована и погледао га у очи.Орао 

је начинио три поклона пред оцем Јованом као пред Епископом и на тај начин 

заблагодарише Светитељу, одлете.   

Питања: 

1. Како се понашао орао у природи? 

2. Како се понаша овај орао? 

3. Зашто природу називамо дивљом? 

4. Да ли ће и природа у Царству Божијем бити дивља? 

5. Каква је ту улога човека? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


