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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-24 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Литургија   

Наставна јединица: Освећење времена (број 24) 

Тип часа: систематизација 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: објаснити ученицима динамику богослужбеног времена. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз аудио записе и наставни листић, предочити појам и значај 

свакодневних, недељних и годишњих богослужења; 

-васпитни: подстаћи ученике на заједничко учешће у богослужењима. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да именују нека богослужења и да знају да 

постоје покретни и непокретни празници. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна  

Наставна средства: Свето Писмо, аудио записи као илустративни материјал, лаптоп, 

пројектор, наставни листић за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Богослужења у Цркви У Цркви је присутан круг дневних, седмичних и 
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годишњих богослужења. 

Црквена нова година Црквена нова година почиње 14. септембра. 

 

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  

Облик рада: индивидуални  

 Молитва Господња. Уписивање часа и одсутних ученика.  

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу наставити тему Освећење времена. 

Подсећамо се: 

1. Шта је црквени календар? 

2. Шта су покретни празници? 

3. Шта су непокретни празници? 

4. Према којем празнику се утврђује датум празновања покретних празника? 

5. Који празници су у црквеном календару обележени црвеном а који црном бојом? 

 

Главни део: 

 Oквирно планирано време: 25 мин.. 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: групни, индивидуални 

 Деца слушају три прилога о годишњем, седмичном и дневном циклусу 

богослужења (види прилог I). Деца добијају задатак да пажљиво слушају аудио 

објашњења и да забележе закључке. 

 По потреби пружам додатна објашњења. 
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 Деца добијају наставни листић који треба да реше (види прилог II). 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 мин.   

Наставна метода:  дијалошка 

Облик рада: рад у пару 

 Анализа наставног листића.  

  Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I:  

Дневни круг богослужења https://www.youtube.com/watch?v=QktlBZnZEVg 

Седмични круг богослужења  https://www.youtube.com/watch?v=PDeIMidMnAI 

Годишњи круг богослужења https://www.youtube.com/watch?v=uNm9h_5VFFE 

Прилог II: наставни листић 

Допуни следеће реченице: 

1. У Цркви се разликује дневни, _______________ и _____________________круг 

богослужења. 

2. Нека од дневних богослужења 

су:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Нека од седмичних богослужења 

су:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Нека од годишњег круга богослужења 

су:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Црквена нова година почиње_______________________________________________ 

 


