
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-18 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Светотајински живот Цркве 

Наставна јединица: Света Тајна Крштења и Миропомазања (број 18) 

Тип часа: утврђивање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: развијање свести ученика о неопходности личног учествовања у 

светотајинском животу Цркве. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз документарни филм и наставне листиће, 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, документарни филм као илустративни материјал, 

наставни листићи 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, илустративно-демонстративна  

Облик рада: индивидуални 

  

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу наставити разговор о Светој Тајни 

Крштења и Миропомазања. Деца решавају анаграме  (види прилог I). Анализа. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Пуштам деци кратак документарни филм – Православни буквар (крштење и 

миропомазање) - (види прилог II). Разговор и додатно објашњење. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

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

наставног листића. Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог  I: анаграми 

http://www.vjeronauka/


Ш Њ Е К Р Т Е – крштење 

П И С Е О К П – епископ 

Е О С Т В   И Р М О – Свето миро 

П З Њ Е И М Р О О М А А - миропомазање 

В С Е Т А  В Д А О – Света вода 

С О Ц А К Р И Т Н И И - крстионица  

Прилог II: православни буквар – крштење и миропомазање 

https://www.youtube.com/watch?v=81H5fOjj4-c 

Прилог III: наставни листић 

Одговори на следећа питања: 

1. Шта је Света Тајна Крштења и због чега је значајна? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Ко обавља крштење, где и чиме се обавља крштење? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Која је улога кума на крштењу и ко може односно не може бити кум на крштењу? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Шта је Света Тајна Миропомазања? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Шта је Свето миро, ко га спрема и када? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=81H5fOjj4-c

