
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-17 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Светотајински живот Цркве 

Наставна јединица: Света Тајна Крштења и Миропомазања (број 17) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: развијање свести ученика о неопходности личног учествовања у 

светотајинском животу Цркве. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз пп презентацију и наставни листић, предочити појам и значај 

Свете Тајне Крштења и Миропомазања; 

-васпитни: изградња свести о потреби приступања Светим тајнама. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да препознају Крштење и Миропомазање као 

Тајне уласка у Цркву. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, ИОП-2 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, пп презентација као илустративни материјал, наставни 

листић за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Биологија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Света Тајна Крштења Крштење је Света Тајна којом постајемо чланови Цркве. То је 

почетак наше хришћанске вере и пута ка Царству Божијем. 

Света Тајна Миропомазање је Света Тајна у којој се нарочитом материјом, 



Миропомазања Светим Миром, врши помазивање свих делова тела кроз које 

примамо овај свет чела, очију, ноздрва, уста, ушију, прса, 

рамена, руку и ногу.  

Свето Миро 

Свето Миро је уљана материја, справљена од скупоцених 

мираишљавих биљака, коју освећује сам Патријарх на Велики 

четвртак и разашиље свештеницима по епархијама и 

парохијама.  

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

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

Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд; www.vjeronauka. 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка  

Облик рада: индивидуални 

  

 Помаже Бог! Молитва Господња. Полако уводим децу у тему тако што деца 

одговарају на следећа питања: 

1. На који начин је могуће да покажемо нашу веру и љубав према Господу? 

2. Због чега је крштење само почетак нашег хришћанског живота? 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Света Тајна Крштења и 

Миропомазања и предочавам деци да ћемо на данашњем часу схватити значај 

горепоменутих Светих Тајни. 

 Пуштам деци пптх презентацију Крштење (види прилог I). Деца добијају задатак 

да пажљиво прате презентацију а потом да на папирима наведу пет до десет основних 

појмова везаних за крштење. Након тога деца извлаче појмове и објашњавају их. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

http://www.vjeronauka/


 Деца добијају наставни листић који треба да реше (види прилог II). Анализа 

наставног листића. Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог  I: презентација крштење (на сајту www.vjeronauka) 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Прилог II: наставни листић 

Повежи појмове: 

Крштење                                                                         У њој се обавља Света Тајна Крштења. 

Свето Миро                                                       Света Тајна која се обавља одмах по крштењу. 

Крстионица                                           Основна Света Тајна којом постајемо чланови Цркве. 

Миропомазање                                                                             Обавља Свету Тајну Крштења. 

Епископ или свештеник                                                                                              Свето уље. 

 


