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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-18 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Литургија   

Наставна јединица: Божанствена Литургија (опис тока Литургије) - (број 18) 

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 

-упознати ученике са смислом и основним елементима Литургије; 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, путем документарног филма, објашњења и наставног листића, описати 

делове Свете Литургије;  

-васпитни: подстаћи ученике на заједничко учешће у богослужењима. 

Oчекивани исходи часа: -ученици ће моћи да објасне значење речи Литургија и 

Евхаристија; 

-ученици ће моћи да однос међу члановима Цркве пореде са повезаношћу удова у 

људском телу; 

-ученици ће моћи да препознају неке од елемената Литургије; 

-ученици ће моћи да увиде да Молитва Господња има литургијску основу. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, метода braimstorning, илустративно-демонстративна 
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Наставна средства: Свето Писмо, стикери у боји, документарни филм као илустративни 

материјал, наставни листићи за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС, Историја  

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Евхаристија 

Евхаристија је тајна и откривење саме Цркве, тајна 

сабрања (sinodos, сабор), тајна општења или заједнице и 

тајна јединства Христа и Његове Цркве, Христа и 

верујућег као удова (чланова) Његовог богочовечанског 

Тела. 

Проскомидија 

Проскомидија је реч грчког порекла која у преводу значи 

приношење. У проскомидији се употребљава пет 

просфора у знак сећања на чудесно насићивање пет 

хиљада људи. 

Литургија оглашених 

Литургија оглашених, у Цркви првих векова, састојала се 

из певања псалма, читања Светог писма, проповеди и 

молитава за оглашене и покајнике. Ово и данас, са малим 

изменама, сачињава Литургију оглашених. 

Литургија верних 

Кад су, на позив свештеника, оглашени изашли из храма, 

почиње трећи део Литургије, коме могу присуствовати 

само верни, због чега се и назова Литургија верних. 
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, метода braimstorning 
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Облик рада: фронтални,  индивидуални рад 

 Молитва Господња. Уписивање часа и одсутних ученика.  

 На табли пишем реч евхаристија. Деца добијају задатак да на стикерима у боји 

запишу прву асоцијацију на горепоменуту реч. Евхаристија је тајна и откривење саме 

Цркве, тајна сабрања (sinodos, сабор), тајна општења или заједнице и тајна јединства 

Христа и Његове Цркве, Христа и верујућег као удова (чланова) Његовог богочовечанског 

Тела. 

Главни део: 

 Oквирно планирано време: 25 мин.. 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални рад, индивидуални 

 Наводим назив наставне јединице – Божанствена Литургија и предочавам 

ученицима да ћемо на данашњем часу описати ток односно делове Свете Литургије. 

 Пуштам деци кратак документарни филм Буквар православља лекција 9 (види 

прилог I). Деца добијају задатак да пажљиво прате филм и да запишу нахважније делове 

Свете Литургије. 

 Деца читају своја запажања. Следи додатно објашњење.  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 мин.   

Наставна метода:  илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални рад 

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

наставног листића. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: буквар православља епизода 9 

https://www.youtube.com/watch?v=lIISo4SdilA  

Прилог II: наставни листић за вежбање 

Повежи појмове са леве и десне стране: 

Евхаристија                                                       приношење 

Верни народ                                                      они који су се припремали за крштење 

Оглашени                                                          Тело и Крв Христова 
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Проскомидија  крштени народ 

Свето Причешће                                               Захвалност, благодарење, Света Литургија 

 

 


