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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: III-29 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Литургија – преображени свет 

Наставна јединица: Васкрсење Христово (број 29) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: ученицима пружити основ за разумевање да нас Христос толико воли да је дао 

свој живот за нас и да је васкрсао да победи смрт за нас. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз рад на тексту и израду мапа ума, предочити значај празника 

Христовог васкрсења; 

-васпитни: изградња свести ученика о значају празника. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: -ученици ће проширити своја знања о празнику Васкрсења; 

-увидити шта за створену прируду значи Христово Васкрсење; 

-усвојити текст и мелодију песме „Ој недељо“. 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да у себи развијају осећај захвалности 

према Богу и својим ближњима. 
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Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару  

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту, илустративно-демонстративна, метода „мапе 

ума“ 

Наставна средства: Библија за децу, слагалица Христовог васкрсења као илустративни 

материјал, папир са текстом «Васкршњи обичаји», папир формата А4 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Ликовна култура, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Жене мироносице 

Жене мироносице су жене које су прве посетиле Христов гроб и 

чуле прве вест о Христовом васкрсењу. То су биле Марија 

Магдалина, Марија Јаковљева и Соломија. 

Апостол Тома 
Апостол Тома је једини Христов апостол који није одмах 

поверовао у вест о Христовом васкрсењу. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Православни катихизис за трећи разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, Београд, 2001. година.  

 Структура и ток часа: 

 

 Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 
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 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња. 

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу наставити причу о Христовом 

васкрсењу. Деца слажу слагалицу на тему Христовог васкрсења. 

 Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Деца добијају на папиру текст „Васкршњи обичаји“ (види прилог I). Следи 

разговор о тексту. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка, метода мапе ума 

Облик рада: рад у пару, индивидуални 

  

 Деца добијају задатак да са пару у клупи саставе мапу ума на тему Христовог 

васкрсења. Презентација мапе ума. Похваљујем најуспешније радове. 

 Питања. Молитва. 

Прилози: Прилог I: прича „Васкршњи обичаји“ 

  „На Велики Петак бака, мама и ја фарбамо јаја. Бака ми је причала зашто се 

фарбају јаја за Васкрс: у старим причама се казује да је   испод крста на Голготи, на  којем 

је Христос био разапет, било грличино гнездо. Крв је попрскала јаја у гнезду и обојила их 

руменом бојом. У спомен на невино проливену крв и  Васкрсење  Христово,   ми бојимо 

васкршња јаја. Црвена боја је симбол радости и Васкрсења. После  подне  сви  идемо у  

цркву.  Свештеници износе Плаштаницу. То је платно на којем  је  насликан  Исус 

Христос, кад  су Га  скинули  са крста. Од  Великог  петка  до Васкрса звона не звоне, само 

се чује клепало. Символични гроб Христов је у цркви посебно место, украшено цвећем и 
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свећама, на које  свештеници  стављају  Плаштаницу,  Јеванђеље  и крст. Сви  прилазе  и  

целивају Плаштаницу. Тако се поклањамо гробу и страдању Христовом. Велики Петак је 

једини дан у години када се уопште не служи Света Литургија. На Велику суботу се служи 

Литургија. Свештеници имају црне одоре. Звона не звоне и све је тужно.У недељу, раном  

зором,  идемо у  цркву на  васкршњу  Литургију. У цркви је тамно, само   светлуцају   

пламичци   свећа   и   кандила. Најпре   се   служи   служба.  Потом  свештеници,  и  сви  

ми који  смо  у цркви, идемо са упаљеним свећама у обилазак  око цркве. То се зове 

литија.  Неколико пута застајемо испред затворених врата храма, тада се читају молитве.  

Кад  зазвоне  сва звона,  црквена врата  се  отварају.  Све је обасјано светлошћу. 

Свештеник говори: „Христос Васкрсе”, а ми одговарамо: „Ваистину васкрсе!” 

 Одједном се све промени. Уместо таме и туге светлост и радост. Много је лепо, а 

свештеници, народ и ми деца, певамо: „Христос   Васкрсе  из   мртвих…” После   се   сви   

куцају   шареним  јајима  и  једни другима честитају празник радосним поздравом 

„Христос Васкрсе!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


