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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-25 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Царство Божије   

Наставна јединица: Царство Божије – циљ стварања (број 25) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: објаснити ученицима да је Царство Божије крајњи циљ  историје. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз анализу јеванђелских прича, предочити да је циљ стварања вечни 

живот у Царству Божијем. 

-васпитни: изградња свести о томе да је циљ стварања света Царство Божије. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да објасне да је Бог створио свет са циљем да 

постане Царство Божије. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални, групни 

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту 

Наставна средства: Свето Писмо, папири са јеванђелским причама 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Биологија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Првородни грех Првородни грех је грех првих људи – Адама и Еве. 

Циљ стварања света  
Циљ стварања света је вечни живот људи у Царству 

Божијем. 

 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 
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 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.  

 На табли пишем речи првородни грех. Подсећамо се првог греха: 

1. Ко је починио првородни грех и на који начин? 

2. Које су основне последице греха првих људи? 

3. Да ли је Бог желео за људе смрт или вечни живот у рају, односно Царству 

Божијем?  

 

Главни део: 

 Oквирно планирано време: 25 мин.. 

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: групни, индивидуални 

  

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Циљ стварања – 

Царство Божије и предочавам деци да ћемо данас учити о томе да је Бог све створио 

Премудрошћу својом за вечни живот у Царству Божијем. 

 Деца се деле у две групе. Свака група добија библијски текст који говори о Царству 

Божијем (види прилог I). Деца треба да прочитају текст и да закључе ко ће задобити 

Царство Божије. 
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Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 мин.   

Наставна метода:  дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Деца износе своја запажања. По потреби пружам додатно објашњење.  

  Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I:  

Прва група: прича о сејачу и семену - Марко 4 

„Слушајте: ево изиђе сијач да сије. И кад сијаше догоди се да једно паде украј пута, 

и дођоше птице и позобаше га. А друго паде на каменито мјесто гдје не бијаше много 

земље; и одмах изниче; јер не бијаше у дубину земље: А кад обасја сунце, увену, и будући 

да немаше коријена, усахну. И друго паде у трње; и нарасте трње и удави га, и не донесе 

рода. И друго паде на земљу добру; и даваше род који напредоваше и растијаше и 

доношаше по тридесет и по шесет и по сто. И рече: ко има уши да чује нека чује. А кад 

оста сам, запиташе га који бијаху с њим и са дванаесторицом за ову причу. И рече им: 

вама је дано да знате тајне царства Божијега, а онима напољу не. Да очима гледају и да не 

виде, и ушима слушају и да не разумију; да се како не обрате и да им се не опросте 

гријеси. И рече им: зар не разумијете ове приче? А како ћете све приче разумјети? Сијач 

ријеч сије. А оно су крај пута, гдје се сије ријеч и кад је чују одмах дође сотона и отме 

ријеч посијану у срцима њиховијем. Тако су и оно што се сије на каменитијем мјестима 

који кад чују ријеч одмах је приме с радошћу; Али немају коријена у себи, него су 

непостојани, па кад буде до невоље или их потјерају ријечи ради, одмах се саблазне. А оно 

су што се у трњу сије који слушају ријеч,Али бриге овога свијета и пријевара богатства и 

остале сласти уђу и загуше ријеч, и без рода остане. А оно су што се на доброј земљи сије 

који слушају ријеч и примају, и доносе род по тридесет и по шесет и по сто“. 

Друга група: прича о великој гозби – Лука 1 

„И догоди му се да дође у суботу у кућу једнога кнеза фарисејскога да једе хљеб; и 

они мотраху на њега. И гле, бјеше пред њим некакав човјек на коме бјеше дебела болест. 

И одговарајући Исус рече законицима и фарисејима говорећи: је ли слободно у суботу 
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исцјељивати? А они оћутеше. И дохвативши га се исцијели га и отпусти. И одговарајући 

рече им: који од вас не би својега магарца или вола да му падне у бунар одмах извадио у 

дан суботни? И не могоше му одговорити на то. А гостима каза причу, кад опази како 

избираху зачеља, и рече им: Кад те ко позове на свадбу, не сједај у зачеље, да не буде међу 

гостима ко старији од тебе; И да не би дошао онај који је позвао тебе и њега, и рекао ти: 

подај мјесто овоме: и онда ћеш са стидом сјести на ниже мјесто. Него кад те ко позове, 

дошавши сједи на пошљедње мјесто, да ти рече кад дође онај који те позва: пријатељу! 

помакни се више; тада ће теби бити част пред онима који сједе с тобом за трпезом. Јер 

сваки који се подиже, понизиће се; а који се понижује, подигнуће се. А и ономе што их је позвао 

рече: кад дајеш објед или вечеру, не зови пријатеља својијех, ни браће своје, ни рођака 

својијех, ни сусједа богатијех, да не би и они тебе кад позвали и вратили ти; Него кад 

чиниш гозбу, зови сиромахе, кљасте, хроме, слијепе; И благо ће ти бити што ти они не 

могу вратити; него ће ти се вратити о васкрсенију праведнијех. А кад чу то неки од онијех 

што сјеђаху с њим за трпезом рече му: благо ономе који једе хљеба у царству Божијему! А 

он му рече: један човјек зготови велику вечеру, и позва многе; И кад би вријеме вечери, 

посла слугу својега да каже званима: хајдете, јер је већ све готово. И почеше се изговарати 

сви редом; први му рече: купих њиву, и ваља ми ићи да је видим; молим те изговори ме. 

И други рече: купих пет јармова волова, и идем да их огледам; молим те, изговори ме.20 

И трећи рече: ожених се, и зато не могу доћи. И дошавши слуга тај каза ово господару 

своме. Тада се расрди домаћин и рече слузи своме: иди брзо на раскршћа и улице градске, 

и доведи амо сиромахе, и кљасте, и богаљасте, и слијепе. И рече слуга: господару, учинио 

сам како си заповједио, и још мјеста има. И рече господар слузи: изиђи на путове и међу 

ограде, те натјерај да дођу да ми се напуни кућа. Јер вам кажем да ниједан од онијех 

званијех људи неће окусити моје вечере. Јер је много званијех, али је мало 

изабранијех.Иђаше пак с њим мноштво народа, и обазревши се рече им: Ако ко дође к 

мени а не мрзи на својега оца, и на матер, и на жену, и на дјецу, и на браћу, и на сестре и 

на саму душу своју, не може бити мој ученик. И ко не носи крста својега и за мном не иде, 

не може бити мој ученик. И који од вас кад хоће да зида кулу не сједе најприје и не 

прорачуни шта ће га стати, да види има ли да може довршити? Да не би, кад постави 

темељ и не узможе довршити, сви који гледају стали му се ругати: Говорећи: овај човјек 

поче зидати, и не може да доврши. Или који цар кад пође с војском да се побије с другијем 
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царем не сједе најприје и не држи вијећу може ли с десет хиљада срести онога што иде на 

њега са двадесет хиљада? Ако ли не може, а он пошље посленике док је овај још далеко и 

моли да се помире. Тако дакле сваки од вас који се не одрече свега што има не може бити 

мој ученик.Со је добра, али ако со обљутави, чим ће се осолити? Нити је потребна у земљу 

ни у гној; него је проспу напоље. Ко има уши да чује нека чује“. 

 

 


