
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-19 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Светотајински живот Цркве 

Наставна јединица: Монашка заједница (број 19) 

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 документарни филм и рад на тексту, предочити и објаснити појам 

и значај монаштва; 

-васпитни: изградња свести о потреби приступања Светим тајнама. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: моћи да увиди да су брак и монаштво два пута која воде ка Богу; 

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути на учествовање у светотајинском животу 

Цркве. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, ИОП-2 

Наставне методе: дијалошка, метода „braimstorning“, илустративно-демонстративна, рад 

на тексту 

Наставна средства: Свето Писмо, документарни филм као илустративни материјал, 

папири са текстом 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Биологија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 



Монаси Монаси су они хришћани који остављају сва по могућству 

земаљска занимања ради занимања молитвом, - врлином која 

је виша од свих врлина, - да би се помоћу ње сјединили у 

једно с Богом, како рече апостол: „А ко се Господа држи један 

је дух с Господом„ (I Кор. 6, 17; преподобни Марко 

Подвижник, Слово 4). 

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, метода „braimstorning“ 

Облик рада: индивидуални 

  

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 На табли пишем реч монаштво. Ученици треба да кажу прву асоцијацију на задату 

реч. Похваљујем најуспешније одговоре. 

  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, групни, индивидуални 

  

 На табли пишем назив наставне јединице – Монашка заједница и предочавам 

деци да ћемо данас научити да је монаштво искорак ка животу будућег века. 

 Пуштам деци кратак документарни филм радио Светигора о монаштву (види 

прилог I).  Разговарамо о послушаном. 

 Деца усмено одговарају на следећа питања: 

1. Шта је монаштво? 

2. У ком веку се јавило монаштво? 

3. Ко су познати монаси? 

http://www.vjeronauka/


 Деца се деле у две групе. Свака група добија одређени текст за анализу. 

 Представни групе износи своје закључке. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Ученици бележе своје закључке о свеску.  

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог  I: О монаштву 

(погледати на https://www.youtube.com/watch?v=010bWLZCEw8&t=402s) 

Прилог II: папири са текстом за анализу 

Прва група: Када је почело монаштво?  

Од апостолских времена, како нас уверава преподобни Касијан. (Преподобни Касијан, 

списатељ и монах четвртога века, човек који је упознао монашке обитељи Египта у којима 

је тада нарочито цветало монаштво, који је провео доста времена међу монасима 

египатскога скита и који је позном потомству предао уставе и учење египатских монаха, 

говори да су назив монаха у прва времена хришћанства добили у Египту изабрани 

ученици светог апостола и еванђелиста Марка, првог епискoпа Александрије. Они су се 

удаљили у најусамљенија приградска места где су живели веома узвишеним животом по 

правилима која им је дао јеванђелист). У животопису преподобномученице Евгеније 

приповеда се да је у време царовања римског императора Комода – а Комод је ступио на 

престо 180. године по рођењу Христовом – за управитеља Египта био постављен велможа 

Филип. У то време у александријском предграђу беше манастир; о епископу тога времена, 

светом Елију, напомиње се да је у младости ступио у монаштво. Јудејски историчар 

Филон, савременик апостола и грађанин Александрије, описује живот терапевта који су се 

удаљили у предграђа Александрије тачно онако како преподобни Касијан слика живот 

првих александријских монаха и назива пребивалишта њихова манастирима. Из описа 

Филинова не види се јесу ли терапевти били хришћани; али опис Филинов, као опис који 

даје светски писац, одликује се површношћу; сем тога ваља нагласити да у оно време 

многи нису разликовали хришћанство од јудејства, сматрајући га сектом јудејском. У 

житију преподобног Антонија Великог, које је саставио савременик његов Атанасије 

Велики, архиепископ Александријски, спомиње се да су у оно време кад је свети Антоније 

ступио у монаштво, - Антонију је тада било око двадесет година, - монаси египатски 

проводили усамљенички живот у околини градова и села. Преподобни Антоније Велики је 

скончао свој живот 356. године по рождеству Христовом, као старац од сто пет година.  



 

Друга група: Из ког разлога су се монаси селили у места удаљена од градова и 

насеља? До пресељавања је дошло у време када је нестало подвига мученичког и кад су 

хришћанску веру почели да примају не само изабрани, не по особитом призвању, не са 

решеношћу да се претрпе највеће невоље и смрт, него сви уопште, и то као владајућу, 

господствујућу веру којој је покровитељ држава, и коју распростире државна власт. 

Хришћанство је постало свеопшта вера, али није сачувало пређашњег самопрегора. 

Хришћани по градовима и селима стали су се одавати многим овоземаљским, житејским 

бригама, почели су дозвољавати себи раскош, телесно (плотско, путено) наслађивање, 

учешће у народним весељима и забавама и друге слабости од којих су се први 

исповедници вере уклањали као од издаје Христа у духу. Савремени светогорски 

пустињак јеросхимонах Јоаким зилот, из пећине светог Нила мироточивог Пустиња је 

била природно прибежиште и пристаниште, непомућено саблазнима за оне хришћане који 

су желели да сачувају и развију у себи хришћанство у свој његовој сили. „Пустиња“, 

говори свети Исак Сирин, „користи и немоћнима и силнима: првима удаљавање од 

вештаства не допушта да се у њима распламсају и умноже страсти, а крепки, кад се нађу 

ван вештаства доспевају у борбу са лукавим дусима“ (беседа 55.). Свети Василије Велики 

и Димитрије Ростовски овако сликају разлог одласка светог Гордија у пустињу: „Гордије 

одбеже од буке градске, од вреве по трговима, од величања кнежевских побеже од судова 

који оговарају, продају, купују, куну се, лажу, говоре срамне речи, - побеже од игара и 

лудих шала и смехотворства које бива по градовима; А сам имађаше чист слух, чисте очи, 

а пре свега срце очишћено које могаше гледати Бога, и удостоји се Божанствених 

откривења, и велике научи тајне, не од људи ни кроз људе но великога стекавши учитеља 

истине – Духа“. Преселивши се у пустињу, монаси почеше да носе и особите хаљине, ради 

коначног одвајања од мирјана (световњака). У доба гоњења и клир и монаси су 

употребљавали најобичнију одећу: то их је у знатној мери скривало од гонитеља.  

 


