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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: VIII-17 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Литургија   

Наставна јединица: Црква је Тело Христово (број 17) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -објаснити ученицима важност Литургије тумачењем значења речи 

Евхаристија и Литургија (захвалност и заједничко дело); 

-указати ученицима да је литургијско сабрање израз Цркве као Тела Христовог; 

-указати ученицима на целину литургијског догађаја као узајамног даривања Бога и 

његовог народа. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз слике и примере из свакодневног живота, објаснити да је 

литургијско сабрање израз Цркве као Тела Христовог. 

-васпитни: изградња свести о значају свете литургије. 

Oчекивани исходи часа: моћи да однос међу члановима Цркве пореди са повезаношћу 

удова у људском телу. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, слике људског тела, рачунара, служби у цркви као 

илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 
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Корелација: Свето Писмо, Биологија, Техничко и информатичко образовање 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

сједињење Сједињење са Христом кроз свету тајну причешћа. 

јединство Јединство многих у Христу и Христа у многима. 

живот вечни Смисао постојања и живота. 

 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо  издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за осми разред, др Игнатије Мидић, 2012. 

година, Београд. 

   

 Структура и ток часа: 

  

 Уводни део:  

 Оквирно планирано време: 10 мин.  

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални и индивидуални рад 

 Молитва Господња. Уписивање часа и одсутних ученика.  

 Слике делова људског тела качимо на пано или таблу: глава, руке, ноге, труп. 

Склапамо једну целину (види прилог I). Склапамо рачунар који је у учионици 

расклопљен: монитор, кућиште, тастатура, миш. Набрајамо основне делове нпр. 

аутомобила, бицикла, телефона итд. Разговорамо о набројаним деловима и њиховим 

основним функцијама, као и могућностима или немогућностима ако нису у јединству и 

складу. 

 

Главни део: 

 Oквирно планирано време: 25 мин.. 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални рад, индивидуални 
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 Наводим назив наставне јединице - Црква као Тело Христово и предочавам 

ученицима да ћемо на данашњем часу поразговарати о Цркви. 

 Шта или ко чини Цркву? (Одговор ученика: Бог, владика, свештеник, ђакон, 

народ). Христос је глава Цркве.  

 Шта су удови? Шта чини тело Цркве? На пано или таблу поред слике склопљеног 

човека качимо: на врх главе Икону Христа - глава Цркве, поред главе слика 

епископа, труп су свештеници, руке - Ђакони, ноге - народ. Уоквирити човека у 

контуре Цркве (види прилог II). 

 

 Пружам деци додатно објашњење. На литургији у Цркви постоји света тајна 

причешћа на којој реално постоји тело и крв Христова. На часној трпези, посредством 

Духа Светог, хлеб и вино се претварају у Тело и Крв Христову. Та пречиста крв и то 

пречисто тело се сједињује са сваким причасником у његово тело и тако чини јединство са 

Христом. Христос је глава Цркве. Христос је Црква. Ако је Христос Црква онда смо и ми 

који узимамо тело и крв Христову Црква. Сједињењем са Христом ми чинимо Цркву. Без 

тог јединства нема ни Цркве. Приступити причешћу узети од тела и крви Христове није 

сједињење или пуноћа ако се приступа без вере, љубави и страха божијег. Причешћем ми 

постајемо Христос, ми постајемо тело Христово. 

„Који једе моје тело и пије моју крв у мени пребива и ја у њему“(Јн.6.56) Записати овај 

цитат из Светог Писма у свеску и подвући. 

Људско тело неможе да функционише животно ако нема јединство и склад делова. 

Ниједна машина неможе да ради без склада и јединства делова. Зашто је потребно наше 

јединство са Христом, са главом Цркве? Христос каже: „Који мене једе има живот вечни“. 

Христос говори о царству небеском. Има ли шта важније од живота вечног у Богу? Нема. 

Тражити, ходати и молити се Богу, куцати и отвориће се - то је живот у Цркви 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 мин.   

 

Наставна метода:  илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални рад 

 Деца добијају задатак да нацртају делове рачунара тако да чине складну и 

функционалну целину као и целину од делова аутомобила и машине за веш.  

Прилози: 

Прилог I: 
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Прилог II: 
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Прилог III: слике делова рачунара 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


