
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: III-30 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Човек и природа 

Наставна јединица: Све чека на љубав човека (број 30) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: ученицима пружити неопходно знање да разумеју да је човек одговоран за 

очување природе. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, предочити да је човек створен са циљем да воли и брине о природи; 

-ученицима, кроз причу „Излет у манастир “ предочити које су разлике између чисте и 

загађене природе. 

-васпитни: изградња свести ученика о потреби бриге за природом. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: - ученици ће препознати личну одговорност за творевину; 

-ученици ће увидити да се загађењем наше околине, загађује цео свет 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути на очување природе и своје животне 

средине; 
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-ученици ће бити подстакнути да гледају на природу као на Божју творевину. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Библија за децу, бојице, блокови, селотејпи, сличице као 

илустративни материјал, папир са песмицом   

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Ликовна култура, Природа и друштво 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

човек –свештеник 

твари 

Бог је створио човека да буде свештеник твари што значи да 

треба да брине и воли природу која га окружује. 

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: 15 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, групни 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња. 
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 Испред сваког ученика се налази папир (подељен на два дела уздужно). У наслову 

првог дела стоји „Чиста природа“, а другог „Загађена природа“, по 20 сличица на сваком 

столу (сваки ученик треба да узме 4 од којих се 2 односе на загађену, а 2 на чисту 

природу), по 5 селотејпа (од којих сваки ученик добија по 1), по 5 чаша са водом (која се 

налази испред сваког ученика). Постоје 4 групе од по 5 ученика.Свака група носи име 

јеванђелисте. 

 У уводном часу наглашавам појмове љубав, природу и православље, желећи да  им 

кроз православље нагласим љубав према природи. 

 

 Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, групни 

  

 На табли пишем назив наставне јединице а деца у свеску – Све чека на љубав 

човека и предочавам деци да ћемо на данашњем часу научити о томе да је Бог створио 

људе да брину о природи. 

Активност прва: Прича „Излет до манастира“ 

 Прича је дата у сликама при чему им причам причу и истворемено лепим оно о 

чему причам (текст приче је у прилогу I). Задатак ученика је да прате причу и наставе је 

када завршим са њом, али и да кроз одлепљивање уоче преображај сличан покајању. 

Ученици су већ распоређени у групе и то ради представник групе. 

  

Активност друга: Загађена и чиста природа 

 Циљ активности: Бирањем, од понуђених 4, 2 сличице се односе на чисту, а друге 2 

на загађену природу, деца уочавају разлику између њих. Циљ је и да виде да  Христос 

спада у чисту природу. Све им је на столу, па могу почети са радом. Када заврше то лепе 

на паноима. 

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

тексту. 
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Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстратвина 

Облик рада: групни, индивидуални 

  

 Свака група је добила по једну песму коју ће илустровати на папиру из блока.У 

групи, на основу договора преставник групе црта. Кад заврше лепе на паноу (види прилог 

II). 

 Питања. Молитва. 

Прилози:  

Прилог I:  Излет до манастира 

 

 Осванула је недеља. Породица Костић је раније устала како би стигла на литургију 

на време до оближњег манастира. Марија и Стефан су били веома узбуђени јер ће шетњом 

кроз шуму доћи до манастира. Кренули су. Био је леп пролећни дан. Путем их је пратио 

цвркут птица, али не у оној лепоти која је красила пролеће. Цвећа поред стаза је било 

мање но прошле године, док је папирића, конзерви, флаша било свуда око њих. Поточић у 

шуми је био загаћен и препун отпадног материјала. Марија и Стефан су трчали и околину 

нису  примећивали, као ни родитељи. Литургија је почела на време. Предивно су се сви 

осећали. Појање монахиња је задивило сав народ.Сви су на литургији осећали ту целину 

љубави која она својом појавом себе преставља. Љубављу је и свештеник и започео своју 

проповед о стварању света. Говорио је греху и како су људи својим лошим понашањем 

угрозили природу, а и себе. Сви су знали шта  жели рећи и погнули су главе. Марија и 

Стефан су се сетили природе кроз коју су прошлих пар минута прошли.“Колико би само 

била наша шума лепша да около не бацамо папириће, смеће, конзерве, флаше. Тако ћемо 

само још више волети Бога, а и природу коју нам је подарио за живот. Наравно, увек ћемо 

бити награђени и од Њега и од природе. Зато, волимо се међусобно и чувајмо природу“, 

завршио је свештеник. Марија и Стефан су знали шта ће да ураде после литургије. 

 Сели су да једу. После ручка ........(деца настављају причу). После ручка Марија и 

Стефан су скупили флаше и папириће од хране и бацили их у канте за то предвиђене. То 

су видела остала деца па су и она наставила са чишћењем. Убрзо су сви очистили загађену 

околину око стазе као и поточић. Дивно су се забављали и сви су били необично срећни. 

То је пропратила телевизија, радио, тако да је следећег дана организована акција чишћења 
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шуме, потока и околине. Следеће недеље после литургије свештеник је похвалио сву децу, 

посебно Стефана и Марију, а као награду су добили сликовнице, колаче и играчке од 

цркве. Сва деца су посебно била срећна и и сви су се играли. 

 

Прилог II: Песме 

Створио је Бог   Сади дрво                   Не гази мрава    Створио је Бог 

Створио је Бог   Где год нађеш            Не гази мрава    Створио је Бог 

Слона великог   ту дрво посади,          Христа то боли  сунашце да сја 

Миша маленог    дрво је благодарно   Он створи м рава  све волим ја 

Створио је Бог   па ће да награди         Он мрава воли   Створио је Бог 

 

Створио је Бог   Наградиће изобиљем Не ломи ружу   Створио је Бог 

Небо високо       хлада, плода свог       Христа то боли    маму и тату 

Поље далеко      Наградиће било тебе  Он створи ружу   секу и бату 

Створио је Бог   било брата твог           Он ружу воли   Створио је Бог 

 

Створио је Бог                                         Не греши душу Створио је Бог 

И душу малу                                           Христа то боли  и душу малу 

Да пева хвалу                                          Јер изнад свега  да пева хвалу 

Створио је бог                                        Душу ти воли    Створио је Бог 

 

 

 

 

 

 

 


