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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-19   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Диван је Бог у светима својим 

Наставна јединица: Желим да видим Христа (број 19) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: омогућити ученицима да уоче значај жеље за остваривање заједнице са Богом. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз анализу библијске приче о Закхеју, предочити значај жеље за 

остваривање заједнице са Богом; 

-васпитни: изградња жеље код ученика да следе пример светитеља Божијих.  

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће уочити да је за остваривање јединства са Богом потребна 

искрена жеља; 

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да следују светитељима Божјим и да 

буду добри људи. 

Наставни облик рада: рад у пару, индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 
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Наставна средства: Библија за децу, папир са асоцијацијом, папир са библијском причом 

о Закхеју  

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Српски језик  

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Закхеј 
Закхеј је библијска личност која нас упућује на заједницу и љубав 

према Христу. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Православни катихизис 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: рад у пару 

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

 Деца добијају задатак да реше асоцијацију са другом у пару (види прилог I). 

Анализа. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални  
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  На табли пишем назив наставне јединице – Желим да видим Христа  и 

наглашавам деци да ћемо на данашњем часу објаснити  и извући поуку из библијске приче 

о Закхеју. 

 Деца добијају на папир кратку библијску причу о Закхеју као и питања за анализу 

приче (види прилог II). Следи анализа задатка. 

 Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да илуструју горепрочитану библијску причу. 

 Питања. Молитва. 

Прилози:   

Прилог I: асоцијација 

А Б В Г 

1. ВЕЛИКИ 

ЖУПАН 

БРАТ ПРВИ УЧИТЕЉ МАЈКА 

2. СВЕТИ 

СИМЕОН 

ДРУГИ ПО РЕДУ ПРВИ 

АРХИЕПИСКОП 

СВЕТА 

АНАСТАСИЈА 

3. СТУДЕНИЦА НАСЛЕДНИК ОЦА ПРИНЦ ПРИНЦЕЗА 

4. ХИЛАНДАР ПРВИ КРАЉ РАСТКО ЦРКВА СВЕТОГ 

НИКОЛЕ 

СТЕФАН 

НЕМАЊА 

СТЕФАН 

ПРВОВЕНЧАНИ 

СВЕТИ САВА АНА 

Коначно решење: НЕМАЊИЋИ 

Прилог II: библијска прича о Закхеју 

"И ушавши Исус у Јерихон пролажаше кроз њега. И, гле, човек звани Закхеј, и он беше 

старешина цариника, и беше богат, и тражаше да види Исуса ко је он; и не могаше од 

народа, јер беше малога раста. И он потрчавши напред попе се на дивљу смокву да га 

види; јер је поред ње требало да прође. А кад Исус дође на оно место, погледавши горе 

виде га, и рече му: 'Закхеју,сиђи брзо; јер ми данас ваља бити у доме твоме'. И сиђе брзо; и 
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прими га радујући се. И сви који видеше роптаху, говорећи како уђе да гостује код 

грешног; човека. А Закхеј стаде и рече Господу: 

'Господе, ево пола имања свога даћу сиромасима, и ако кога нечим оштетих, вратићу 

четвороструко'. А Исус му рече: "Данас дође спасење дому овоме, јер је и ово син 

Авраамов. Јер Син Човечији дође да потражи и спаси изгубљено'' (Лк. 19,1-10). 

Питања: 

1. Ко је Закхеј? 

2. Шта је он желео? 

3. Пошто је био маленог раста, шта је урадио да би видео Христа? 

4. Како је Христос реаговао? 

5. Која је поука ове приче? 

 


