
 

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-27 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Царство Божије   

Наставна јединица: Обожење – циљ хришћанског живота (број 27) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: објаснити ученицима појам обожења указујући им на библијски опис 

Преображења Господњег. 

-образовни: деци, путем кратког документарног филма, предочити да је обожење циљ 

хришћанског живота. 

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

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да препричају догађај Преображења 

Господњег; 

-моћи да повежу појмове светости и обожења са дејством Светога Духа. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, илустратвино-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, кратак документарни филм као илустративни 

материјал, лаптоп, пројектор, икона празника Преображења Господњег као илустративни 

материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Географија, Биологија, Ликовна култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Светитељи  
Светитиељи су људи који су живели овде на земљи, са 

свим врлинама и манама, али који су водили богоугодан 
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живот.     

обожење  
Обожење значи да људи могу да постану „богови“ по 

благодати Божијој. 

Преображење Господње 

Преображење Господње је празник који се прославља 19. 

августа сваке године у знак сећања на догађај када је 

Господ наш Исус Христос показао своју славу пред три 

своја ученика: Јаковом, Петром и Јованом.  

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.  

 На табли пишем реч СВЕТИТЕЉИ а деца треба да напишу неколико речи који их 

асоцирају на задати појам (светост, свети људи, чуда, исцељења...). Пружам деци додатно 

објашњење које она записују у свеску. Светитиељи су људи који су живели овде на земљи, 

са свим врлинама и манама, али који су водили богоугодан живот.     

Главни део: 

 Oквирно планирано време: 25 мин.. 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 
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 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Обожење – циљ 

хришћанског живота и предочавам деци да ћемо на данашњем часу објаснити шта значи 

да су људи створени да постану „богови“ по благодати Божијој. 

 Пуштам деци кратак документарни филм о Преображењу Господњем (види прилог 

I). Следи разговор о послушаном. 

1. Шта значи Преображење Господње? 

2. Пред ким се Господ преобразио? 

3. Шта је Преображењем Господ Исус Христос показао својим ученицима? 

4. Где се догодило Преображење Господње? 

5. Када се слави овај празник? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 мин.   

Наставна метода:  дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Показујем деци икону празника Преображења Господњег (види прилог II). Деца 

добијају задатак да покушају да нацртају горепоменуту икону. 

  Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: Преображење Господње 

https://www.youtube.com/watch?v=-iJpbS8O9f0 

Прилог II: икона празника Преображења Господњег 
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