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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: II-30   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Света Литургија – прослава Васкрсења 

Наставна јединица: Христово васкрсење – наше васкрсење (број 30) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: побољшати знање о догађајима везаним за Васкрсење Христово. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, рад на тексту и практичне радове, указати на најважније догађаје из 

последње недеље Христовог живота на земљи и на догађај Христовог Васкрсења; 

-васпитни: подстицати ученике на доживљај Христовог Васкрсења као догађај победе 

живота над смрћу. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: • ученици ће препознати значај празновања Васкрса; 

• ученици ће проширити своја знања о Христовом Васкрсењу 

• ученици ће уочити да је Христово Васкрсење изузетан догађај у који је укључена читава 

природа 

• ученици ће знати да је Христос увек са нама 

Афективни аспект: ученици ће исказати свој доживљај Христовог Васкрсења кроз 

самостални креативни израз. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  
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Наставне методе: дијалошка, рад на тексту, метода практичних радова 

Наставна средства: Библија за децу, поуча прича «Божије старање» као илустративни 

материјал, јаја, фарбе, фломастери, папирне корпице за јаја 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Васкрсење 

Господа нашега 

Исуса Христа 

Господ наш Исус Христос је разапет на крсту на Велики петак а у 

трећи дан недељу је васкрсао. 

васкрснути Васкрснути значи оживети. 

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: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

Помаже Бог! Молитва Господња. Записивање часа и одсутних ученика.  

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу наставити причу о васкрсењу 

Господњем. Певамо песмицу „Људи ликујте“.  
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Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту  

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Читам деци причу „Божије старање“(види прилог I). Следи разговор о погледаном: 

1. Како се зове манастир и ко је управљао њиме? 

2. Са којим проблемима су се суочавали монаси? 

3. Шта је био њихов највећи проблем? 

4. Шта их је саветовао старац Теодосије? 

5. Како је њихов проблем решен? 

6. Која је поука ове приче? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 15  минута.   

Наставна метода: дијалошка, метода практичних радова 

Облик рада: индивидуални 

 Деца фарбају јаја и праве корпице за јаја. Изложба радова. 

 Усвајање нове теме, питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: БОЖИЈЕ СТАРАЊЕ  

У дубинама Јудејске пустиње, у Палестини, налази се манастир Аве Теодосија који је он 

саградио у 5. веку. Како су године пролазиле манастир је постао велики, са много отаца 

који су се старали о старачком дому, радионицама, дому за сирочад и дому за сиромашне 

који су постојали у оквиру манастира. Но, када је први пут основано, ово општежиће је 

било веома сиромашно. Често су се оци суочавали са проблемима, а не мало пута нису 

имали ни оно најнужније за своје одржање. Међутим, њихова вера у Бога и молитве 

њиховог Старца, Светог Теодосија, увек су им помагале и избављале их из тешких 

тренутака. Једне Велике Суботе монаси су се сусрели са тужним стањем. У манастиру 

није било никаквих намирница, чак ни просфоре за Божанску литургију. Тражили су и 

поново тражили, али нису нашли ништа. Време је пролазило и приближавао се велики 

тренутак Васкрсења. Одлучили су да те празничне сјајне вечери не једу, јер их је на то 
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обавезивала ситуација. Али оно са чиме нису могли да се помире било је то да ће остати 

без Светог Причешћа. Узалуд су поново почели да траже неку заборављену флашицу са 

вином или неко парче хлеба. Било је немогуће да пронађу било шта. Схвативши да су се 

нашли у потпуној немаштини, отишли су до свог Старца, Светог Теодосија, и испричали 

му о тешкој ситуацији и о својој туги. Старац их мирно саслуша. Њихове речи га уопште 

нису узнемириле. - Тако стоје ствари, Старче, рече на крају неко од отаца. Блажени 

Теодосије, који је до тада ћутао, одговори: - Идите, децо моја, и побрините се да све буде 

спремно за ноћашњу Свету Литургију. И ви се спремите па ћемо да дочекамо вече. - 

Узалудна утеха, прошапта један монах. - Старац га чу па рече: - Да није можда, децо моја, 

наш Бог ослабио у својој сили? Можда Онај који је у пустињи хранио народ израиљски, 

данас више није у положају да даје? Или можда Онај који је са пет хлебова и две рибе 

наситио мноштво које га је следило, не може више да чини чуда? Монахе су задивиле 

Старчеве речи, али више од свега задивила их је његова вера и његово убеђење да ће све 

ићи како треба. Пођоше да изађу из Старчеве келије, када га зачуше како говори: - Да 

спремите не само Олтар, него и васкршњу трпезу. И да знате, оци моји, да ће се Онај који 

се стара о птицама небеским, постарати и за нас. Оци одоше ћутке. Старчеве речи биле су 

заиста утеха њиховој туги и разочарењу. Али негде у дубини осећали су да им је те речи 

Старац упутио само зато да би ублажио њихову забринутост. Били су скоро сигурни да 

неће моћи да прославе Васкрс. Сунце је већ било зашло када се зачуло куцање на вратима. 

Оци се збунише. Ко би то могао бити у то доба и у тај дан... Отворише главна врата 

манастира и суочише се са неким незнанцем. Са собом је имао две натоварене камиле. - 

Оци благословите, рече незнанац. - Бог те благословио, одговорише монаси. - Опростите 

ми што вас узнемиравам у ово доба, али дешава се нешто што не могу да објасним, рече 

незнанац и настави: Заветовао сам се да сваке године у овај дан носим намирнице у један 

скит, ту ниже. И већ сам уобичајио да ту будем на ноћној васкршњој литургији, а следећег 

дана да се вратим. Тако пођох и ове године. Но, кад сам стигао овде изван вашег 

манастира, ове две моје камиле зачудо престадоше да иду, клекнуше доле те их је било 

немогуће подићи и натерати да наставе. Никако нису слушале. Тада, дакле, помислих, 

можда је, на крају крајева, воља Божија да ове ствари остану овде. Зато сам вам покуцао, 

носећи се мишљу да вама оставим ове намирнице, и моје камиле одмах устадоше и 

приђоше улазу у манастир. Била је то заиста Божија воља. Његова промисао се побринула 

за потребе манастира. Храна коју им је донео незнанац била је довољна не само за 

васкршњу празничну трпезу, него све до Педесетнице, па и дуже. А ни просфора за 

Божанску Литургију није недостајало свих тих дана. Монаси су се дивили Старчевој вери 

у Бога. Од тога дана су Светог Теодосија поштовали још више, док је у њиховом животу 

нада у Бога заузела посебно место. посебно место. 

 


