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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

За месец март 

 

 Ученици ће: 

-моћи да препричају догађаје Васкрсења Лазаревог и Уласка у Јерусалим; 

-моћи да увиде контрадикторност између очекивања јеврејског народа спрам Христове 

личности; 

-моћи да хронолошки наведу догађаје Страсне седмице; 

-моћи да препричају библијски опис Тајне Вечере и у приносу хлеба и вина препознају 

Свету Литургију; 

-моћи да препричају библијски опис Христовог Страдања и Васкрсења; 

-моћи да кроз тумачење тропара Христовог Васкрсења препознају да је Христос победио 

смрт и омогућио свима васкрсење из мртвих. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

                                                                                                  Школска 

2018/2019 .година  

За месец  март  2019 .  ГОДИНЕ  

Назив предмета:    Верска настава -Православни катихизис

 Разред:     VI

 Недељни фонд часова:    1 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: план рада за фебруар 

је реализован делимично обзиром да због прекида школске године услед  

епидемије грипа, нисам реализовала 22. час, који ћу надокнадити у току месеца марта. 

Ред. број 

наставне 

теме 

Ред. број часа 

наст.јединице 
Назив наставне јединице 

 
Тип часа 

Облик -систем 

рада 

Наставне методе и 

технике 
Наставна средства и помагала Корелација 

Образовн

и 

стандарди 

4. 24. Лазарева субота и Цвети обрада 

индивидуални, 

фронтални, 

 рад у пару 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту 

Свето Писмо, слике и 

иконе као илустративни 

материјал, папири са 

текстом 

Свето Писмо, 

Историја,  

Ликовна култура, 

Географија  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             Датум предаје:                                         Наставник: 

      01. март 2019. године                                Станислава Темеринац 
 

4. 25. Тајна вечера – прва Литургија обрада 
индивидуални 

групни 

рад на тексту; 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна. 

Свето Писмо; 

папири са текстом, слике 

као илустративни 

материјал, хамер папир , 

фломастери 

Свето Писмо; 

Историја, 

 Ликовна култура, 

Географија 

 

4. 26. Страдање  Христово обрада 
индивидуални 

фронтални 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна; 

рад на тексту 

Свето Писмо;  

презентација као 

илустртаивни материјал, 

наставни листићи за 

вежбање 

Свето Писмо; 

Историја; 

Географија 

 

4. 27. Васкрсење Христово обнављање 
индивидуални 

фронтални 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна; 

метода израде 

плаката 

Свето Писмо; 

презентација и икона  

као илустративни 

материјал, папири са 

текстом 

Свето Писмо; 

Историја; 

Географија, 

Ликовна култура 

 


