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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: IV-18   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Диван је Бог у светима својим 

Наставна јединица: Свети Сава – путеводитељ у живот вечни (број 18) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: пружити ученицима елементарно знање о Светоме Сави. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити да је Свети Сава путеводитељ у вечни 

живот; 

-васпитни: изградња жеље код ученика да прате као пример живот Светог Саве.  

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће моћи да препознају да је Свети Сава посветио свој живот 

Богу због љубави према Њему 

Афективни аспект: код ученика ће се развити жеља да према ближњима подражава 

пример љубави Светога Саве. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 
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Наставна средства: Библија за децу, наставни листић за вежбање, папир са текстом, 

песма «Ко удара тако позно» 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Српски језик, Музичка култура, Природа и друштво 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Свети Сава Свети Сава је први српски архиепископ и учитељ. 

Растко Немањић Растко Немањић је световно име Светог Саве. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Црквени словар за четврти разред основне школе, др Игнатије Мидић, 

Београд, 2001. година.  

 Структура и ток часа: 

 

 

 Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

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

 Деца добијају да реше наставни листић (види прилог I). Анализа. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, метода практичних радова 

Облик рада: индивидуални  
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  На табли пишем назив наставне јединице – Свети Сава – путеводитељ у живот 

вечни и наглашавам деци да ћемо на данашњем часу наставити причу о Светом Сави.

 Деца на папиру добијају одломак из књиге „Од пашњака до научењака“ Михајла 

Пупина који говори о Светом Сави (види прилог II). Разговарамо о прочитаном: 

1. Ко је Михаилу Пупину причао о Светом Сави? 

2. Шта је он тада научио о Светом Сави? 

3. Зашто је мајка Пијада говорила Михаилу да „Дух Светог Саве бди над њим“? 

4. Коју поуку је Михаило извукао о животу слушајући своју мајку? 

5. Када је Михјло беседио за празник Светог Саве, шта су сви остали закључили и 

зашто? 

  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају на папиру песму „Ко удара тако позно“ (види прилог III). Учимо да 

певамо. 

 Питања. Молитва. 

Прилози:   

Прилог I: наставни листић 

Повежи појмове: 

Растко Немањић бекство 

Принц Свети Сава 

Руски монаси двор 

Стефан Немања први српски манастир 

манастир Хиландар отац Светог Саве 
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Прилог II: Одломак из књиге „Од пашњака до научењака“ Михајло Пупин 

Била је то врло побожна жена. Као ретко ко, познавала је и Стари и Нови Завет. Врло радо 

би понављала стихове из псалама. Познат јој је био и живот Светих Отаца. Омиљени 

светац био јој је Свети Сава. Прво сам од ње схватио живот овог чудесног Србина. 

Укратко речено, ово је прича коју сам од ње чуо: Свети Сава био је најмлађи син српског 

великог жупана Немање. Рано још одрече се краљевских части и повуче се у један 

манастир у Светој Гори, где проведе много година у учењу и размишљању. Затим се врати 

у своју домовину у почетку тринаестог столећа, постаде првим српским архиепископом, и 

основа самоуправну српску цркву. Он је основао и народне школе у држави свога оца. Ту 

су српски дечаци имали прилике да науче читати и писати. Тако је он отворио очи 

српском народу, а народ, из захвалности и признања према овим великим услугама, 

прозове га Светим Савом Просветитељем, славећи вечито његово име и успомену на њега. 

Од времена Светога Саве прошло је седам стотина година. Али ниједне године није било а 

да се, у сваком месту и у сваком дому, где Срби живе, не би одржавале светковине на 

којима се слави име његово. То је за мене било читаво откриће. Као и свако друго ђаче, и 

ја сам сваке године, у јануару, присуствовао прославама Светог Саве. Немирнији дечаци, 

тим приликама, збијали би разне шале на рачун оног старијег ђака који би, дрхтавим и 

збуњеним гласом, декламовао о Светом Сави оно што би учитељ саставио за ту прилику. 

После те декламације, учитељ би упео све своје силе да, говорећи обично кроз нос и 

смешно накарађујући свој говор, допуни оно што је био написао за свог најбољег ђака. На 

концу би дошао попа, који би имао изглед стално уморног човека, почео службу пуну 

старинских словенских речи и фраза, што је нама, немирној сеоској деци, личило на 

покушај словачких трговаца са мишоловкама да своју робу похвале на српском језику. Ту 

би наше пригушено засмејивање дошло у највеће искушење. Тако ми моји враголасти 

вршњаци никад нису дали прилике да схватим прави значај службе о Светом Сави. По 

причи, коју сам тек чуо од своје мајке, и по начину на који ми је она то све испричала, 

моја прва јасна слика о Светом Сави била је у овоме: то је био светац који је нарочито 

истицао вредност књиге и вештине писања. Тада сам тек разумео зашто је моја мајка 

толико полагала на читање и писање. Тада сам се и зарекао да ћу се томе посветити макар 

и по цену да напустим своје другове и вршњаке. А ускоро сам пружио доказа мајци да сам 

и у читању и у писању дорастао сваком свом вршњаку. И учитељ је приметио ту промену. 

Изненадило га је то, па је почео да верује како се "десило. неко чудо." Моја мајка је у чуда 

веровала, па је учитељу одговорила: како то надамном бди дух Светога Саве. Једног дана, 

у моме присуству, причала је она учитељу да је, у сну, видела: како је Свети Сава положио 

своје руке на моју главу и, обрнувши се њој, рекао јој: "Кћери Пијада, ускоро ће школа у 
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Идвору бити тесна за твога сина. Када то буде, пусти га да пође у свет где може наћи више 

духовне хране за душу своју, тако жељну знања и науке..." Идуће године учитељ одреди 

да ја декламујем о Светом Сави, и написа оно што је требало да ја кажем. Мајка моја то 

исправи и упрости, па ме нагна да јој то поновим неколико пута. Тога пута, на Светог 

Саву, држао сам прву своју беседу. Успех је био силан. Моји вршњаци, враголани, овог 

пута нису се засмејивали. Напротив, занимао их је мој говор, што ме још више осоколи. 

После тога говорили су људи међу собом: да ни Баба Батикин не би умео то тако срочити 

и изговорити. А мајка моја, она је плакала од радости. Учитељ је само климао главом, а 

попа остао као у чуду. Обојица се сложише: да је школа у Идвору већ мала за мене... 

Прилог III: песма „Ко удара тако позно“ 

Ко удара тако позно у дубину ноћног мира 

На капији затвореној светогорског манастира? 

„Већ је прошло тавно вече, и нема се поноћ хвата, 

Седи оци, калуђери, отвор’те ми тешка врата. 

Светлости ми душа хоће, а одмора слабе ноге, 

Клонуло је моје тело, уморне су моје ноге – 

Ал’ је крепка воља моја, што ме ноћас вама води, 

Да посветим живот роду, отаџбини и слободи. 

Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру, 

И сад ево светлост тражим у скромноме манастиру. 

Отвор’те ми, цасни оци, манастирска тешка врата, 

И примите царског сина ко најмлађег свога брата…“ 

Зашкрипаше тешка врата, а над њима сова прну 

И с крештањем разви крила и склони се у ноћ црну. 

А на прагу храма светог, где се Божје име слави, 

Са буктињом упаљеном, настојник се отац јави. 

Он буктињу горе диже, изнад своје главе свете, 

И угледа, чудећи се, безазлено босо дете. 
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Високо му бледо чело, помршене густе власи, 

Али чело узвишено, божанствена мудрост краси. 

За руку га старац узе, пољуби му чело бледо, 

А кроз сузе прошапута: „Примамо те, мило чедо“. 

Векови су прохујали, од чудесне оне ноћи,- 

Векови су прохујали и многи ће јоште проћи – 

Ал’ то дете јоште живи, јер његова живи слава, 

Јер то дете беше Растко, син Немањин, Свети Сава. 

 

 

 

 


