
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 катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: I-30   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Наша брига о свету 

Наставна јединица: Човек домаћин у свету (број 30) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: омогућити ученицима да у Христу препознају узор љубави према свету и 

човеку. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити да је човек створен да буде домаћин у 

природи; 

-васпитни: изградња свести о потреби бриге о природи. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: -ученици ће моћи да препричају одабране приче које говоре о 

Христовој љубави према свету и човеку; 

-на елементарном нивоу ученици ће моћи да објасне међусобну повезаност свих људи и 

природе. 
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Афективни аспект: ученици ће развијати жељу да се брине о биљкама и животињама и 

целокупној природи. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 

Наставна средства: Библија за децу, поучна прича «Три дрвета» као илустративни 

материјал, наставни листић за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Свет око нас 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

домаћин у свету 
Бог је створио људе да користе природу али и да буду домаћини у 

свету односно да воде бригу о људима. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Црквени словар за први разред основне школе, др Игнатије Мидић, 

Београд, 2001. година. 

 Структура и ток часа: 

 

 

 Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

Помаже Бог! Молитва Господња. Записивање часа и одсутних ученика.  
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Разговор са децом о томе да ли... Да ли сте чули да неко изговара реч домаћин? 

Шта мислите да поменута реч значи?  Ко је домаћин у твојој кући? Додатно објашњавам. 

Домаћин је човек који се брине о породици и свом имању.  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту  

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице Човек – домаћин у свету и предочавам 

деци да ћемо на данашњем часу научити да је Бог створио овај свет како би га људи 

користили али и како би водили бригу о природи која нас окружује.  

Хајде да се подсетимо приче о Адаму и Еви.  

Шта ви мислите да ли је Адам био добар свештеник и домаћин? Адам и Ева су 

требали да се старају о свету који им је Бог дао и да га чувају од зла и смрти. Уместо да 

природу принесу Богу они су је принели себи. 

 Пуштам деци поучну причу „Три стабла“ (види прилог I). Следи разговор о 

послушаном. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају наставни листић (види прилог II). Анализа наставног листића. 

 Усвајање нове теме, питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: поучна прича „Три стабла“ 
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POUČNA PRIČA_ TRI STABLA.mp4
 

Прилог II: наставни листић 

1. Ко је створио прве људе? 

______________________________________________________________________________ 

2. Како се зову први људи? 

______________________________________________________________________________ 

3. Коју заповест су они добили од Бога? 

______________________________________________________________________________ 

4. Да ли су они послушали Бога? 

______________________________________________________________________________ 

 


