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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: IV-26   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Значај врлинског живота 

Наставна јединица: На путу вечности (број 26) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: омогућити ученицима да схвате грех као промашај циља; 

-пружити ученицима могућност да разумеју да је самољубље извор греха. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз анализу одабраних одломака из књиге „Из Ти града у Небски 

град“, предочити да се хришћани труде да буду увек на путу вечности; 

-васпитни: изградња свести о љубави као највећој врлини. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће увидети да се грех јавља као последица одсуства истинске 

љубави; 

-ученици ће уочити да је грех наш погрешан избор. 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да следују светитељима Божјим; 

-ученици ће бити подстакнути да се труде да у себи развија хришћанске врлине. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни  



 

Основна школа                                                                                                      Základná škola 

 „Браћа Новаков“                                                                                                  bratov Novakovcov 

Краља Петра Првог 103                                                                                        Kráľa Petra  I. 103                 

21433 Силбаш                                                                                                         21433 Silbaš 

Тел/факс: 021/764-829                                                                                       tel/fax: 021/764-829 

Тел: 021/764-302                                                                                                      tel: 021/764 – 302 
 

E mail :osbracanovakov29@open.telekom.rs 
 

 

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту 

Наставна средства: Библија за децу, папири са одабраним одељцима из књиге «Из Ти 

града у Небески град» 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Природа и друштво, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

грех Грех је пад људске природе. 

грех Грех је промашај циља.  

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Православни катихизис за четврти разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, Београд, 2001. година. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10 минута 

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња.  

 На табли пишем речи царство Божије. Деца треба да размисле а потом одговоре на 

који начин можемо задобити Царство Божије.  

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута 

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални, групни 
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 На табли пишем назив наставне јединице – На путу вечности  и предочавам деци 

да ћемо на данашњем часу кроз анализу одабраних одломака „Из Ти града у Небески 

град“ објаснити да је за пут у Царство Божије неопходна љубав према Богу и ближњима.  

 Деца се деле у две групе. Свака група ученика добија различите одломке из књиге 

„Из Ти града у Небески град“(види прилог I). Деца добијају задатак да прочитају текст и 

изведу поуку приче.  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута. 

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 

 Представник групе препричава осталим ученицима одломак из књиге, остали 

ученици из друге групе треба да изведу поуку приче. Похваљујем најуспешније одговоре. 

 Усвајање нове теме,  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози:  

Прилог I: одломци 

Прва група: Богиња Горда 

Откад је Пркос упознао Ведрану, изгубио је мир. Што се тиче ТИ-града. нико ништа није 

знао да му каже о њему. У почетку су његови пријатељи, потакнути радозналошћу, 

показивали занимање, али су врло брзо одустали. Са друге стране, његови родитељи, који 

су веома заузети и запослени људи, не могу стално да се баве његовим питањима. Тако је 

Пркос дошао до закључка да је ТИ-град неважан, пошто нико ништа не зна о њему. Стога 

би, по правилу, његово истраживање овде требало да буде окончано. Ниједан становник 

ЈА-града нема времена за тако просте и небитне ствари. Ипак, Пркос врло често мисли на 

Ведрану. И није само то: идеја да постане истраживач једног непознатог града узбуђује га. 

Али, прво мора да обавести родитеље. Упознавши их са својом замисли, изазвао је њихово 

негодовање. – Реци нам, коначно, по чему је та девојчица боља од нас? Шта ли ти је 

напричала, кад је стално помињеш? – пита га сестра. Сада, кад боље размисли о томе, 

Пркос схвата да Ведрана није много говорила. Више је он причао. Али начин на који га је 

слушала и њен осмех – били су нешто посебно, нешто што се не може изразити речима. – 

Не ради се само о девојчици. У главу ми се увукла идеја да откријем тај град. Оче, шта 

мислиш ти о томе? – Ја ти саветујем да не доносиш одлуку ако прво не питаш и нашу 

краљицу. Горда сигурно познаје ТИ-град. Било би добро да чујеш и њено мишљење. 

Потом ћеш видети шта ти је чинити. – И ја се слажем – каже мајка. – Прво питај краљицу. 

Она све зна. иначе, то је добра прилика да одеш у њену палату и изразиш јој наше 

поштовање. Дете моје, свакако мораш успети! Можеш ли замислити да ће сви причати о 

теби? Постаћеш широм познат. Гледај да нас учиниш поноснима!– Већ сутра ћу отићи у 
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палату. Пркос ће први пут лично сусрести краљицу. Познато му је да ко год жели да је 

види, прво мора писменим путем да је упозна са својим проблемом. Потом она, 

прочитавши молбу, одлучује кога ће лично саслушати. Пркос скоро целе ноћи није спавао 

због небројених покушаја да запише свој план. Рано ујутру обукао је свечану одећу и 

кренуо. Наравно, није му ово први пут да долази у палату. Два пута годишње сви 

становници ЈА-града долазе овамо да честитају краљици. Једном – на почетку године, и 

други пут на њен рођендан, и тада се раскошно слави. У све остало време забрањено је 

узнемиравати је, осим ако неко има озбиљан проблем. Заједно са још неким 

становницима, Пркос чека у пријемном салону док га не позову. Посматра простор око 

себе. Велики изрезбарени стубови подупиру кров. Цела таваница је осликана плавим 

бојама и подсећа на небо. Под је обложен сјајним мермером, а столице су пресвучене 

дебелим црвеним плишем. Иако има мало људи, нико не прича. Једино што се чује јесте 

громки глас дворјанина када некога прозива. – Пркос, од оца Охолог, становник ЈА-града! 

– Присутан!  Крените за мном! Пркос иде за дворјанином кроз један велики ходник. 

Испред сваких врата стоји по један чувар. Стижу у престону дворану. На улазу стоје два 

стражара, неми и ледени попут кипова. Онај који га прати, показује му да сам уђе у 

дворану. Његово срце снажно куца. Чим је прошао кроз врата, исправио се и корачао 

поносно, као на паради. Горда га посматра са висине, са њеног златног престола. На глави 

носи дијамантску круну. Коса јој је расута по раменима. Њена одежда је сјајна, црвена и 

извезена златом. Крај престола стоји њен секретар. Пркос зна, да од места на којем се сада 

налази, има тачно тридесет и три корака до престола.  Од синоћ је са мајком вежбао како 

да поздрави краљицу. Кад стигне пред њу, треба да начини два дубока наклона. Један у 

част њене моћи, други за њену лепоту. Такав је пропис. Срећом, Горда је у једном 

тренутку мало померила усне и насмешила му се, иначе би помислио да није стварна, 

жива. Сада, кад је види изблиза, примећује да је њен нос прћастији него код осталих 

становника ЈА-града. – Дакле, ти си Пркос, који жели да путује да би пронашао ТИ-град? 

– Јесам, величанство. Она га посматра уздигнуте браде, полуспуштених трепавица. – Зар 

ти није познато да не постоји лепши и већи град од нашег? – Познато ми је величанство. 

Али желим да постанем истраживач тог града. – Радујем се твојој смелости. Такви треба 

да су сви моји поданиици. Наравно, радо бих ти дала свој пристанак, кад би то путовање 

вредело труда. Спремила бих ти и сјајно славље за твој повратак. На жалост, ТИ-град је 

најбезначајнији град који постоји. Његови становници су ништавни. Сазнала сам да су 

неки од њих били овде и да си их упознао. – Јесам, величанство. – Усудили су се да дођу 

довде и да се не поклоне твојој краљици! Већ сам тај поступак изазива гађење. Ја, дете 

моје, желим да те поштедим велике и непотребне муке. Али, ако си упоран, можеш ићи. 

Ипак, пази! Никада немој прихватити да неко завлада тобом. Куд год да идеш, са ким год 

да се сретнеш, увек у себи реци: „Прво ЈА, прво ЈА!“ Те две мале речи су чаробне. Помоћи 

ће ти да премостиш тешкоће. Увек ћеш бити победник. Јеси ли разумео? – Јесам 

величанство. – Хајде да чујем како их изговараш! – Пркос се протеже и узвикује: – Прво 

ЈА! Прво ЈА! – Гласније, дете моје, гласније! Изговарај их и осећај их! – Прво ЈА! Прво 

ЈА! – Тако треба, тако треба! Сада можеш ићи. – Хвала величанство. Моја породица вем 



 

Основна школа                                                                                                      Základná škola 

 „Браћа Новаков“                                                                                                  bratov Novakovcov 

Краља Петра Првог 103                                                                                        Kráľa Petra  I. 103                 

21433 Силбаш                                                                                                         21433 Silbaš 

Тел/факс: 021/764-829                                                                                       tel/fax: 021/764-829 

Тел: 021/764-302                                                                                                      tel: 021/764 – 302 
 

E mail :osbracanovakov29@open.telekom.rs 
 

 
изражава поштовање. – Пренеси им моје поздраве! Руком му даје знак да може отићи. Он 

поново начини два наклона и удаљи се. 

Друга група: Мудри старац 

Пре него што је посетио краљичину палату, Пркос је свом брату предложио да заједно 

крену на пут. Понос је био три године старији од њега, али изгледа да није делио његово 

одушевљење. „Мени је овде сасвим добро“ – говорио је. „Ја-Град је најлепши град. Зашто 

да се безразложно мучимо?“ Са друге стране, његова сестра Амбиција желела је да пође са 

њим, али родитељи јој то нису одобрили јер је била још мала. Тако је Пркос, пошто је 

саслушао краљичине савете, сам кренуо на велики пут. Већ три дана Пркос корача ка 

непознатом циљу. Прошао је брда и долине, али није видео никакав град, нити људе. 

Кренуо је на пут пун очекивања да доживи пустоловине, али га је полако обузимало 

разочарење. Недостаје му његов лепи град, који је напустио и пита се да ли је Ти-Град 

вредан толике муке и труда. Срце му обузима туга. Вече полако почиње да пада. Спушта 

се низ један планински обронак тражећи сигурно склониште да преноћи. Одједном му се 

чини да осећа мирис паљевине. Види дим који се на извесној удаљености уздиже иза 

неког дрвећа. Убрзава корак и размишља: ко ли је то запалио ватру? Сигурно је неки 

човек. Приближавајући се, угледао је улаз у пећину и некога како седи пред њом. Потрчао 

је пун узбуђења. Не верује својим очима! Један старац дуге седе браде седи поред ватре и 

чини се да нешто кува. – Старче, старче! – узвикује Пркос трчећи. Старац устаје и даје му 

знак руком да се приближи. Пркос стиже до њега задихан. Дрхти целим телом. – 

Добродошао, добродошао! Старац га хвата за рамена и поставља да седне на један велики 

пањ крај ватре. – Одмори се! Смири се мало, па ћемо после разговарати. Покрива га 

старим, похабаним ћебетом и даје му воде. Пркосу треба времена да поврати снагу. Делом 

због радости што је после три дана поново видео човека, делом због трчања и узрујаности! 

Први пут му се дешава да му цвокоћу зуби и да не може да изусти ни реч. Посматра 

старца како сасвим смирено наставља да кува.  Приметио је да се овај није нимало 

изненадио што га види. Помисли да га је очекивао. Старац вади из лонца рибу и сече је на 

два дела. Сипа чорбу у два дрвена тањира. – Зато сам данас упецао велику рибу, јер сам 

очекивао госта. Риба је речна, свидеће ти се. Пркос је био толико гладан да би му и кувани 

камен, да су му га понудили, био укусан. Једу ћутке. Уз топло јело и старчево друштво, 

полагано се смирује. Али, чудно му је што га овај ништа не пита. Зар није радознао да 

сазна како је једно дете доспело у ову пустињу? Одлучује да први прекине тишину. – 

Тражим Ти-Град. Да ли си можда чуо за њега? Старац се осмехује и клима главом. – Знам 

понешто, знам понешто. Пркос скаче на ноге, хвата га за рамена и тресе га. – Говори, 

дедице, говори брзо! Је ли близу? Шта знаш о њему? – Видим, јело те је потпуно 

окрепило. Седи! – Мислиш да ми је до седења? Треба да сазнам сада, одмах! Трагам већ 

три дана, а ништа нисам нашао. – Да трагаш и стотину и три дана, опет нећеш ништа 

наћи! – Зашто? – Зато што не трагаш на прави начин. Пркос престаде да скаче и седе.  Чуј, 

старче, реци ми оно што треба да ми кажеш, реци ми! Ја се нећу вратити у Ја-Град ако не 
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нађем Ти-Град. Добио сам упутства од моје краљице. Старац се осмехује. – Ако будеш 

пратио упутства твоје краљице, буди сигуран да нећеш наћи Ти-Град ни за сто година! 

Пркос поскочи сав зајапурен, као да га је убола оса. – Поштујем твоје године, старче, али 

ти забрањујем да ружно говориш о мојој краљици! – Пошто видим да си врло уморан, 

боље лези да спаваш, па ћемо причати ујутру. – Не могу никако да спавам! – Па добро! 

Онда ћу ја први поћи на спавање. Дођи да ти покажем где ћеш лећи! Пркос се тресе од 

срџбе, али покушава да то прикрије. Улазе у пећину. Толико је мала да у њу једва стају 

два човека. На једном крају је прострта асура. – Ти лези овде и покриј се овим ћебетом – 

говори му старац. Пркос жели да пита старца где ће он лећи, јер не види другу асуру. 

Ипак, одустаје пошто га срџба још није прошла. На крају крајева, он је гост, а уз то и дете. 

Старац нека чини што год хоће. – Лаку ноћ, дете моје! – Лаку ноћ! – одговара му 

намрштено. „Ах, кад бих могао мало да одспавам!“ – размишља. „Чим сване устаћу и 

отићи ћу. Ја ћу сам наћи Ти-Град. Нико  ми није потребан.“ Пошто се неко време вртео као 

чигра, накратко га ухвати сан. Кад је отворио очи, још је било мрачно, а старца није било. 

Изашао је из пећине и видео га како седи на једном камену и посматра небо. Приближио 

му се. Сада, пошто га је срџба прошла, жели да му се обрати, али не зна како. – Има ли 

још много времена до сванућа? – Не баш. Одлазиш? – Још не одлазим. Помислио сам, 

можда би желео да поново разговарамо о јучерашњој теми? – Како год хоћеш! – Страче, 

желим да ме саслушаш и да ми помогнеш! – Дете моје, свима помажем, никога не 

одбијам, јер, треба да знаш, човеку су потребни чак и мрави. – Али синоћ ниси хтео да ми 

помогнеш! – Јуче си због журбе био нервозан, наљутио си се, па је било немогуће 

разговарати. За разговор је потребан мир. Најбољи лек против срџбе је ћутање. Другачије, 

у срџби можеш изговорити непријатне речи. – Имаш право! Данас сам смиренији. Јуче је 

ваљда умор био крив. – Сигурно је то било у питању. – Дакле, реци ми, старче, шта знаш о 

Ти-Граду? – Дете моје, Ти-Град је најлепши град који постоји на свету. – Лепши је од Ја-

Града? Не верујем у то! – Буди стрпљив и саслушај ме. У том граду нема високих бедема 

нити великих кућа. Његова лепота се огледа у нечем другом. Али, нико не може ући у Ти-

Град ако пре тога не прође кроз један мали, ниски пролаз који личи на тунел. – Ја сам 

мали и сигурно ћу проћи. – Мислим да си ипак превисок. – Па онда ћу се сагнути! – Е, 

управо овде је тајна. Да би прошао кроз пролаз није довољно само сагнути главу. Прво 

мораш да смањиш своје ЈА. – Старче, сад си ме збунио! Старац се смеје. – Пази, 

једноставно ћу ти то објаснити. Шта ти је рекла краљица пре него што си кренуо на пут? – 

Где год да се налазим, што год да радим, увек да говорим: „Прво ЈА.“ – Е, видиш! Да би 

пронашао Ти-Град, треба да чиниш управо супротно. На прво место да стављаш ТИ, прво 

добробит других! Да говориш како је твој ближњи исти као ти, чак и бољи. Када то будеш 

из речи превео у дела, тада ће се твоје ЈА смањити. – И моћи ћу да прођем ккроз уски 

пролаз? – Проћи ћеш без напрезања. А ако уђеш у Ти-Град, тада ћеш тек видети! Нећеш 

више желети да одеш оданде. – Ти мора да си оданде. Зашто си отишао? – Нисам отишао. 

Једноставно, боравим овде како бих показао пут ономе ко га тражи. – Да ли је далеко? – 

Можда је и врло близу. Од тебе зависи. – Како то мислиш? – Док будеш ишао ка Ти-

Граду, припази на своје мисли и размишљања. Увек мисли на добро! Све док тако будеш 



 

Основна школа                                                                                                      Základná škola 

 „Браћа Новаков“                                                                                                  bratov Novakovcov 

Краља Петра Првог 103                                                                                        Kráľa Petra  I. 103                 

21433 Силбаш                                                                                                         21433 Silbaš 

Тел/факс: 021/764-829                                                                                       tel/fax: 021/764-829 

Тел: 021/764-302                                                                                                      tel: 021/764 – 302 
 

E mail :osbracanovakov29@open.telekom.rs 
 

 
поступао, пут ће бити без препрека. Али, ако будеш размишљао о лошем, биће ти напорно 

и умараћеш се без разлога. – Је ли то све? – Да. Да ли ти се учинило лако или тешко? – 

Сувише једноставно! Е, да сам то знао од почетка! Сада бих већ био у Ти-Граду. – Боље 

икад него никад! – Потпуно је свануло. Ја бих да кренем. – Прво поједи нешто, па онда 

иди. Док Пркос једе, старац му припрема мало хране за пут. – Непотребно је то што 

спремаш, старче. Ја ћу, ако не за ручак, бар у време вечере сигурно бити у Ти-Граду. Шта 

ти кажеш? – Надам се. Али, за сваки случај, понеси то са собом. Чим је сунце провирило 

иза брда, старац је испратио Пркоса. – Срећан ти пут, дете моје! – Много ти хвала, старче, 

на свему што си ми рекао! Хоћеш да ти укратко све поновим, да видиш да ли сам 

запамтио? – Слушам те!  – Изнад свега стављам добробит ближњих и увек размишљам о 

добрим стварима. Тако се смањује моје ЈА и улазим у Ти-Град. – Све си лепо запамтио. Са 

мојим благословом, крени у здраље!  

 

 

 


