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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: IV-29   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Значај врлинског живота 

Наставна јединица: Врлинослов – Свети нас уче (број 29) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: •омогућити ученицима да уоче шта су врлине; 

•указати ученицима да врлине представљају прихватање Божје воље. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз наставни листић и кратак документарни филм, предочити значење 

хришћанских врлина; 

-васпитни: изградња свести о потреби развијања врлина и жеље ка личном духовном 

напретку. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: •деца ће уочити да је само врлинама могуће остварити однос љубави 

са Богом и људима; 

•деца ће упознати најважније хришћанске врлине; 

•деца ће  увидети да врлине нису човеку дате, већ да се за њих треба трудити; 

•деца ће увидети да се и врлине усавршавају. 

Афективни аспект: •ученици ће бити подстакнути да следују светитељима Божјим. 

• бити подстакнут да се труди да у себи развија хришћанске врлине. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

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

Наставна средства: Библија за децу, наставни листић за вежбање, кратак документарни 

филм «Чудо Светог Спиридона», лаптоп, пројектор 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Природа и друштво, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

врлине Врлине су добре особине човекове личности. 



 

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 
 

 

човекољубље Човекољубље је љубав према другом човеку. 

милосрђе Милосрђе је доброчинство, односно чињење добрих дела. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

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

Мидић, Београд, 2001. година. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део: 

Оквирно планирано време: 10-15 минута 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња!  

 Деца добијају наставни листић који треба да реше  (види прилог I). Анализа 

наставног листића. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални  

 На табли пишем назив наставне јединице – Врлинослов – Свети нас уче  и 

наглашавам деци да ћемо данас научити да су светитељи Божији живели врлинским 

животом. 

 Пуштам деци кратак документарни филм „Чудо Светог Спиридона“ (види прилог 

II). Након тога разговарам са децом кроз питања: 

1. Када је живео Свети Спиридон? 

2. Ко је био пријатељ Светог Спиридона? 

3. Које чудо се догодило пред моштима Светог Спиридона? 

4. Како изгледају мошти Светог Спиридона? 

5. Зашто се одећа Светог Спиридона мења сваких шест месеци? 

6. Зашто се понекад кивот са моштима Светог Спиридона не може откључати?  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка 
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Облик рада: индивидуални 

  

 Деца добијају задатак да до наредног часа учине неко добро дело. 

 Молитва Богородице Дјево. 

 

 

 

Прилози:  

 

Прилог I: наставни листић – Христос воли децу 

 

 
Прилог II: Чудо Светог Спиридона 

Cudo Sv. Spiridona Trimifuntskog (pouke.org).mp4
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