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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: V-18    

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Старозаветна историја спасења 

Наставна јединица: Аврам и Божији позив (број 18) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -упознати ученике са старозаветним личностима и догађајима; 

-указати ученицима на везу између старозаветних личности и Христа. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: -ученици ће моћи да наведу неке од најважнијих старозаветних 

личности и догађаја 

-ученици ће моћи да уоче везу старозаветних праотаца и патријараха са Христом. 

Афективни аспект: - ученици ће моћи да извуку моралну поуку из библијских приповести. 

 Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

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

Наставна средства: Свето Писмо, папир са библијским стиховима; наставнили листићи 

за вежбање 
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Место извођења наставе: учионица  

Корелација: Свето Писмо, Историја 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

Авраам Авраам је „отац народа“, први патријарх израиљског народа. 

Сара Сара је Авраамова жена. 

Исак Исак је син Авраама и Саре. 

савез Савез је споразум Бога са људима преко Авраама. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве. 

 Литература: Православни катихизис за пети разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва за почетак часа.  

 Хајде да се подсетимо... Ученици добијају задатак да реше игру преметаљка (види 

прилог I). Анализа задатка. 
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Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални, групни  

 На  табли пишем назив наставне јединице – Авраам и Божији и наглашавам да 

ћемо на данашњем часу научити о личности и најважнијим догађајима из живота Авраама, 

првог патријарха. 

 Свака група добија папир са библијским стиховима који нам говоре о три 

различита догађаја из живота првог патријарха Авраама (види прилог II). Деца читају 

библијске стихове а после неколико минута треба да одговоре на постављена питања 

(види прилог III).   

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

Представници група упознају ученике осталих група са догађајем из Аврамовог 

живота који су проучавали а затим и одговарају на постављена питања. По потреби 

пружам додатна објашњења. Молитва Богородице Дјево. 

Прилог I: игра преметаљка  

1. ВАЕ – ЕВА 

2. ЈСИКРА ТРВ- РАЈСКИ ВРТ 

3. МАЈЗИ- ЗМИЈА 

4. ДМАА- АДАМ 

5. ЛСАКВВИОНА ЛАКУ- ВАВИЛОНСКА КУЛА 

6. ЛГБЦАОУАИ- ГОЛУБИЦА 

7. РКАБА ВЕЈНОА- БАРКА НОЈЕВА 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     
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8. ВТЊЕЖИОИ- ЖИВОТИЊЕ 

9. ГДУГ- ДУГА 

10. ТОПОП – ПОТОП 

Прилог II:  

1 Мој 17, 1-6; 15-19  

Завет Авраама са Богом 

„1 А кад Авраму би деведесет и девет година, јави му се Господ и рече му: ја сам Бог 

свемогући, по мојој вољи живи и буди поштен.2 И учинићу завјет између себе и тебе, и 

врло ћу те умножити.3 А Аврам паде ничице. И Господ му још говори и рече:4 Од мене 

ево завјет мој с тобом да ћеш бити отац многим народима.5 Зато се више нећеш звати 

Аврам, него ће ти име бити Авраам, јер сам те учинио оцем многих народа;6 Даћу ти 

породицу врло велику, и начинићу од тебе народе многе, и цареви ће изаћи од тебе.  

15 И још рече Бог Авраму: а Сару жену своју не зови је више Сара него нека јој буде име 

Саара.16 И ја ћу је благословити, и даћу ти сина од ње; благословићу је, и биће мати 

многим народима, и цареви народима изаћи ће од ње.17 Тада паде Аврам ничице, и 

насмија се говорећи у срцу својем: еда ће се човјеку од сто година родити син? и Сари? 

еда ће жена од деведесет година родити?18 И Аврам рече Богу: нека жив буде Исмаило 

пред тобом!19И рече Бог: заиста Сара жена твоја родиће ти сина, и надјећеш му име Исак; 

и поставићу завјет свој с њим да буде завјет вјечан сјемену његову након њега“.  

1 Мој 18, 1-14 

Јављање Бога Аврааму у обличју три путника 

„1 Послије му се јави Господ у равници Мамријској кад сјеђаше на вратима пред шатором 

својим у подне.2 Подигавши очи своје погледа, и гле, три човјека стајаху према њему. И 

угледавши их потрча им на сусрет испред врата шатора својега, и поклони се до земље;  

3 И рече: Господе, ако сам нашао милост пред тобом, немој проћи слуге својега.4 Да вам 

донесемо мало воде и оперите ноге, те се наслоните мало под овијем дрветом.5 И изнијећу 

мало хљеба, те поткријепите срце своје, па онда пођите, кад идете поред слуге својега. И 

рекоше: учини што си казао.6 И Аврам отрча у шатор к Сари, и рече: брже замијеси три 

копање бијелога брашна и испеци погаче.7 Па отрча ка говедима и ухвати теле младо и 

добро, и даде га момку да га брже зготови.8 Па онда изнесе масла и млијека и теле које 

бјеше зготовио, и постави им, а сам стајаше пред њима под дрветом докле јеђаху.9 И они 

му рекоше: гдје је Сара жена твоја? а он рече: ено је под шатором.10 А један између њих 

рече: до године у ово доба опет ћу доћи к теби, а Сара ће жена твоја имати сина. А Сара 

слушаше на вратима од шатора иза њега.11А Аврам и Сара бијаху стари и временити, и у 
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Саре бјеше престало што бива у жена.12 Зато се насмија Сара у себи говорећи: пошто сам 

остарјела, сад ли ће ми доћи радост? а и господар ми је стар.13 Тада рече Господ Авраму: 

што се смије Сара говорећи: истина ли је да ћу родити кад сам остарјела?14 Има ли што 

тешко Господу? До године у ово доба опет ћу доћи к теби, а Сара ће имати сина“. 

1 Мој 22, 1-14 

Жртвовање Исака 

„1 Послије тога шћаше Бог окушати Аврама, па му рече: Авраме! А он одговори: ево ме.2 

И рече му Бог: узми сада сина својега, јединца својега милога, Исака, па иди у земљу 

Морију, и спали га на жртву тамо на брду гдје ћу ти казати.3 И сјутрадан рано уставши 

Аврам осамари магарца својега, и узе са собом два момка и Исака сина својега; и 

нацијепавши дрва за жртву подиже се и пође на мјесто које му каза Бог.4 Трећи дан 

подигавши очи своје Аврам угледа мјесто издалека.5 И рече Аврам момцима својим: 

останите ви овдје с магарцем, а ја и дијете идемо онамо, па кад се помолимо Богу, 

вратићемо се к вама.6 И узевши Аврам дрва за жртву напрти Исаку сину својему, а сам узе 

у своје руке огња и нож; па отидоше обојица заједно. 7 Тада рече Исак Авраму оцу 

својему: оче! А он рече: што, сине! И рече Исак: ето огња и дрва, а гдје је јагње за жртву?8 

А Аврам одговори: Бог ће се, синко, постарати за јагње себи на жртву. И иђаху обојица 

заједно.9 А кад дођоше на мјесто које му Бог каза, Аврам начини ондје жртвеник, и метну 

дрва на њ, и свезавши Исака сина својега метну га на жртвеник врх дрва;10 И измахну 

Аврам руком својом и узе нож да закоље сина својега.11 Али анђео Господњи викну га с 

неба, и рече: Авраме! Авраме! А он рече: ево ме.12 А анђео рече: не дижи руке своје на 

дијете, и не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога, кад нијеси пожалио сина 

својега, јединца својега, мене ради.13И Аврам подигавши очи своје погледа; и гле, ован 

иза њега заплео се у чести роговима; и отишавши Аврам узе овна и спали га на жртву 

мјесто сина својега. 14 И назва Аврам оно мјесто: Господ ће се постарати. Зато се и данас 

каже: на брду, гдје ће се Господ постарати“. 
 

 

Прилог III: питања по групама 

 

Завет Авраама са Богом 

 

Питања: 

1. Са ким је Бог склопио први споразум односно савез? 

2. Због тога савеза које име је Бог дао поменутој библијској личности и шта оно 

значи? 

3. Које име је Бог дао жени ? 
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4. Које обећање је Бог дао поменутој библијској личности? 

5. Да ли ће тај савез бити вечан или не? 

Одговори: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

Јављање Бога Аврааму у обличју три путника 

Питања: 

1. Где се Господ јавио Аврааму? 

2. Ко је посетио Авраама? 

3. Чиме је Авраам почастио госте? 

4. Које предсказање су гости саопштили Аврааму? 

5. Како је Сара  реаговала на поменуто предсказање? 

Одговори:  

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 

Жртвовање Исака 

Питања: 

1. Коју заповест је Господ дао Аврааму? 

2. Да ли га је Авраам послушао ? 

3. Да ли је Исак знао да ће он бити жртва? 

4. Да ли је Авраам принео Исака на жртву и зашто? 

5. Шта значе Авраамове речи: „Господ ће се постарати?“ 

 

Одговори: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 



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 
 

 
 

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


