
 

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 
 

 

Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

Разред: VIII-26 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Царство Божије   

Наставна јединица: Живот будућег века (број 26) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима на повезаност између васкрсења мртвих и Царства Божијег. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, коз анализу документарног филма, објаснити значај речи „и живот 

будућег века“; 

-васпитни: ученици ће бити подстакнути да активније учествују у Светој Литургији. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да објасне да Царство Божије у пуноћи 

наступа по другом Христовом доласку и васкрсењу мртвих; 

-моћи да објасне да је Бог створио човека као сарадника на делу спасења; 

-моћи да препознају да је Литургија икона Царства Божијег. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, илустратвино-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, кратак документарни филм као илустративни 

материјал, лаптоп, пројектор, икона страшног суда као илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Биологија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

И живот будућег века 
Наша православна вера почива на вери у васкрсење 

мртвих и живот будућег века 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.  

 Полако уводим децу у тему тако што се подсећамо речи Символа вере. 

 

Главни део: 

 Oквирно планирано време: 25 мин.. 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

  

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – И живот будућег века 

и предочавам деци да ћемо данас учити о Царству Божијем. 

 Пуштам деци кратак документарни филм – Свети Јован Шангајски – и живот 

будућег века (види прилог I). Деца треба пажљиво да слушају речи овог великог 

светитеља. Након тога следи разговор о послушаном и деца усмено одговарају на питања: 

1. Какво је учење наше Цркве о смрти? 

2. Да ли се са смрћу завршава све? Зашто? 

3. Шта се дешава са душом човека првих четрдесет дана по смрти ? 

4. Зашто је битно помињање умрлих на  Светој Литургији и у молитвама? 

5. Ко се јавио свештенику и шта је тражио од њега? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 мин.   
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Наставна метода:  дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Показујем деци икону страшног суда (види прилог II). Деца износе своја 

запажања. По потреби пружам додатно објашњење.  

  Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: Свети Јован Шангајски – И живот будућег века 

https://www.youtube.com/watch?v=H1r2XjpM96w 

Прилог II: икона страшног суда из 18. века  

 


