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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: VI-18 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирание економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Богочовек Христос 

Наставна јединица: Крштење Христово (број 18) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -пружити ученицима основно знање о јеванђељским казивањима о Господу 

Исусу Христу; 

-објаснити ученицима разлог оваплоћења Сина Божијег. 

Оперативни задаци часа:  

-образовни: ученицима, кроз анализу библијских стихова и презентацију, предочити 

догађај Христовог крштења, кушања и поста; 

-васпитни: ученици ће бити подстакнути да прихвате Христа за свој животни узор. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да препричају библијски опис Христовог 

крштења, поста и кушања; 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, папири са библијским стиховима, презентација као 

илустративни материјал 
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Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја (11.Хришћанска црква) 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

Богојављање 
Богојављање је празник Христовог крштења. 

Кушање у пустињи Пали анђео је кушао Господа у пустињи 40 дана, али безуспешно. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве 

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

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5  минута       

Наставна метода: дијалошка  

Облик рада: индивидуални 

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

 Деца читају домаћи задатак који се састојао у томе да опишу један догађај из 

Христовог живота који показује да је Христос човек и једно чудо које показује да је 

Христос Бог. Следи анализа домаћег задатка. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута    
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Наставна метода: дијалошка, рад на тексту, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице Крштење Христово и 

предочавам деци да ћемо на данашњем часу објаснити библијске приче о крштењу, посту 

и искушењу Господа Исуса Христа. 

 Читам деци одломке из Светог Писма о догађају Христовог крштења (види  

прилоге I). Следи разговор о прочитаном: 

1. Ко и где је крстио Господа Исуса Христа? 

2. Колико година је има Господ Исус Христос када се крстио? 

3. На који начин се јавио Бог који је Света Тројица на крштењу Христовом? 

4. Како се зове и када се слави догађај Христовог крштења? 

 Пуштам деци презентацију Кушање Христово (види прилог II). Следи разговор о 

погледаном. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

Деца добијају домаћи задатак да размисле и да у свеску запишу која искушења 

вребају у свакодневном животу и како их можемо победити. 

 Питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: препричани библијски стихови о крштењу Христовом 

 У то време, када је Јован Претеча проповедао на обалама Јордана и крстио људе, 

Исусу Христу навршило се тридесет година. Он је такође дошао из Назарета на реку 

Јордан к Јовану, да би примио од њега крштење. А Јован је себе сматрао недостојним да 
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крсти Исуса Христа и почео је Њега да спречава, говорећи: "Ти треба мене да крстиш, а 

Ти ли долазиш к мени?" Али Исус му одговори: "остави сада", тојест не спречавај ме 

сада, "јер тако нам треба испунити сваку правду" - испунити све у Закону Божијем и 

показати пример људима". Тада се Јован повиновао, и крстио Исуса Христа. По 

обављеном крштењу, када је Исус Христос излазио из воде, одједном су се отворила 

(открила) над Њим небеса; и Јован је видео Духа Божијег, Који се у виду голуба спустио 

на Исуса, а са неба зе зачуо глас Бога Оца: "Ово је Син Мој Љубљени, Који је по 

Мојој вољи". Тада се Јован коначно уверио, да Исус јесте очекивани Месија, Син 

Божији, Спаситељ света.   

 Крштење Господа нашег Исуса Христа празнује се у Светој Православној Цркви, 

као један од великих празника, 6-ог јануара (19 јануара по новом). Празник Крштења 

Господњег, такође се назива празником Богојављења, јер је за време крштења Бог јавио 

(показао) Себе људима, да Он јесте Пресвета Тројица, наиме: Бог Отац говорио је са 

неба, оваплоћени Син Божији се крстио, а Дух Свети сишао је у виду голуба. А такође, 

при крштењу, први пут људи су могли видети, да се у лицу Исуса Христа јавио не само 

човек, већ у исто време и Бог. 

Прилог II: презентација Кушање Господње 

 

 

 

 


