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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: V-29    

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Месијанска нада 

Наставна јединица: Цар Давид (број 29) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа:  указати ученицима на улогу старозаветних царева и пророка. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: -ученици ће моћи да именују најважније личности јеврејског народа у 

Обећаној земљи. 

Афективни аспект: - ученици ће увидети значај покајања и молитве као „жртве угодне 

Богу“ на основу одељака поучних и пророчких књига. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

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

вртешка 

Наставна средства: Свето Писмо, наставни листић за вежбање, папири са библијским 

текстом, папир формата А4 

Место извођења наставе: учионица  
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Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

Давид 
Давид је најпознатији цар Јудеја. За време његово њихова држава је 

била најразвијенија и најбогатија. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за пети разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5  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 решења. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 35 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: групни, фронтални, индивидуални  
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 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Цар Давид и 

предочавам деци да ћемо се на данашњем часу упознати са  животом и делом 

најпознатијег цара Јудејаца – цара Давида. 

 Деца се деле у две групе. Свака група добија библијски текст. Ученици треба добро 

да прочитају и да запишу закључке (види прилог II).  Представник сваке групе износи 

закључке. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5  минута   

Наставна метода: дијалошка, метода вртешке 

Облик рада: групни   

 Деца најпре треба да напишу на папир једну реченицу на библијску причу о Давиду 

и Голијату а потом папир дају другој групе која треба да дода нешто што није речено о 

задатој теми. То се понавља све док се не исцрпи знање ученика. Потом се понавља 

поступак на тему цар Давид.  

 Питања. Молитва Богородице Дјево.  

Прилози:  

Прилог I:  наставни листић 

Одговори на питања и допуни започете реченице: 

1. Скинија је _____________________________________________________________ 

2. У скинији посебно место заузима Ковчег завета и у њему су се 

налазили________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Обећана земља је ______________. Она се још зове и „земља меда и млека“ зато 

што____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. У обећану земљу Јевреје је довео __________ ________________________________ 
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5. Улазак у обећану земљу остварио се освајањем града_______________. Како се то 

догодило?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Прилог II: библијске приче 

Прва група: Победа Давида над Голијатом 

Једном, за време царевања Сауловог, Јевреји су започели рат са Филистимљанима. Када 

је једна војска стала насупрот друге, из логора филистимског иступио је див, по имену 

Голијат. Он је викао Јеврејима: "зашто сви ми да се боримо? Нека било ко од вас изиђе 

против мене, и ако он убије мене, Филистимљани ће бити ваши робови; ако ја савладам 

њега и убијем га, тада ћете ви бити наши робови". Четрдесет дана, јутром и вечером, 

овај великан је иступао и смејао се над Јеврејима, вређајући војску Бога живога. Цар 

Саул, обећао jе велику награду ономе, ко победи Голијата, али нико од Јевреја није се 

решио да иступи против дива. Тада је у логор јеврејски дошао Давид да обиђе своју 

старију браћу и донео им је храну од оца. Чувши речи Голијатове, Давид је понудио да 

се бори са тим дивом, и молио је цара, да му он то и допусти. Али Саул му је рекао: "ти 

си још млад, а он је силан и од малена навикнут на рат". Давид одговори: "када сам 

напасао овце код оца мојега, десило се, да дође лав или медвед и однесе овцу из стада; ја 

бих га сустигао и отимао му из чељусти овцу, а ако би он скочио на мене, ја сам га 

убијао. Ако ме је Господ раније спасао од лава и медведа, спашће ме и сада од тог 

Филистимљанина". Саул се сагласио и рекао: "иди, и нека буде Господ с тобом". Давид 

је ставио пет глатких каменова у своју пастирску торбу, узео праћу, тојест праћку, 

направљену за бацање камења, и пошао против Голијата. Голијат је с презрењем 

погледао на Давида, јер је он био врло млад, и са смешком је рекао: "јесам ли ја пас, да 

ти са камењем и праћком идеш на мене?" Давид одговори: "ти идеш на мене са мачем, 

копљем и штитом, а ја идем против тебе у име Господа Саваота, Бога војске Израиљеве, 

коју си вређао. Господ ће ми помоћи, и сва ће земља сазнати, да Господ спашава без 

мача и копља". И ето, када је Голијат почео да се приближава, Давид иступи насупрот 

њему, постави камен у праћку и одапе га на дива. Камен га је погодио право у чело. 

Голијат паде без гласа на земљу. Давид притрча к Голијату, извади његов мач, и 

његовим сопственим оружјем одсече му главу. Видевши то, Филистимљани, обузети 

ужасом, дали су се у бегство, а Израиљћани су их гонили до самих њихових градова и 

многе су убили. Саул је поставио Давида за вођу војске. Затим, он је дао њему за жену 

своју кћер. Када су се Саул и Давид враћали из победе, јеврејске жене излазиле су им у 

сусрет са песмом и игром и кличући: "Саул победи хиљаде, а Давид - десетине хиљада!" 
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То је цару Саулу било криво, и он је почео да завиди слави Давидовој и смислио је да га 

убије. Давид се удаљио пустињу и скривао се од Саула до саме његове смрти. 

  

Друга група: цар Давид 

После смрти цара Саула јеврејски цар је постао Давид. Давид је био најбољи од свих 

царева јудејских. Он је непоколебиво веровао у Бога истинитог и старао се да испуњава 

Његову вољу. Он је поднео веома много гоњења од Саула и других непријатеља, али 

није се озлобио, није подигао своју руку на Саула, као на помазаника Божијег, а сву 

наду положио је на Бога, и Господ га је избавио од свих непријатеља. Давид је био 

кротак и благочестив. Али се догађало Давиду да упада и у велике грехе. Тада се он из 

дубине срца кајао за њих, ноћима је сузама квасио свој лежај, и после тога постајао је 

још бољи и још више је љубио Бога. И ето, у једно предвечерје, цар Давид шетао је по 

крову царског дома и увидео је врло лепу младу жену. Давид је пожелео да је има за 

своју жену. Он је сазнао, да ту жену зову Вирсавија и да је она жена Урије Хетејина. 

Урија је у то време био у рату (рат се тада водио са Амонићанима). У Давиду се 

појавила силна жеља, да Урија умре. Ту злу, греховну жељу, цар није победио у себи и 

наредио је команданту војске да постави Урију у време борбе тако, да га убију. Жеља 

Давидова је била испуњена. Вирсавија, сазнавши за смрт свог мужа, плакала је за њим. 

Када се завршило време плача Вирасавијиног, цар Давид послао је по њу и узео је у свој 

дом, и она је постала његова жена. Ускоро Вирсавији се родио син, а Давид није ни 

приметио, да је он учинио велик грех пред Богом. Тада, по наредби Божијој, дошао је к 

цару Давиду пророк Натан и рекао му: "у једном граду живела су два човека: један 

богат, а други сиромашан. Богаташ је имао много мале и крупне стоке, а сиромах 

ништа, осим једне овчице, коју је он купио као малу и она му је расла заједно са 

његовом дечицом; она је јела, пила, спавала са њим и била му је као кћи. Али пришао је 

к богатом човеку путник. Да би угостио путника, богаташ је пожалио своје овце и 

волове, а узео је овчицу од сиромаха и заклао је за свог госта". Цар Давид се силно 

разгневио на таквог човека и рекао Натану: "жив Господ (тј. кунем се Богом), човек, 

који је то урадио, достојан је смрти, а за овчицу дужан је да плати четвороструко, зато 

што је учинио то, и није му било жао". Тада Натан рече Давиду "тај човек - то си ти. 

Тако говори Господ Бог: Ја сам те помазао за цара над Израиљем, Ја сам те избавио од 

руке Саулове, зашто си презрео реч Господњу? Жену Уријину узео си себи, а њега си 

убио мачем амонићанским. Зато мач неће одступити од дома твог. Ја ћу подићи на тебе 

зло из дома твог". И рече Давид Натану: "сагрешио сам пред Господом". Натан му 

одговори: "Господ је скинуо са тебе грех твој; нећеш умрети, али умреће син који ти се 

родио". И отишао је пророк Натан у свој дом. Давид схвативши, како је зло поступио 

дубоко се покајао. Он се са сузама молио Богу, постио је, лежао на земљи. Седмог дана, 

новорођенче је умрло. Велики је био грех Давидов, али и покајање његово било је 
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искрено и велико. И Бог му је опростио. За време свог покајања, цар Давид написао 

је покајну молитву - песму (50-и псалам), која је постала образац покајања и почиње 

овим речима: "Помилуј ме, Боже, по великој милости Својој и по обиљу милосрђа 

Свога очисти безакоње моје. Опери ме добро од безакоња мога и од греха мога 

очисти ме..." За велику веру, кротост и послушање цара Давида, Господ је благословио 

његово царствовање и помагао му је у свему. Он је успешно водио ратове са суседним 

народима. Давид је освојио град Јерусалим и учинио га престоницом царства јеврејског. 

Уместо остареле Мојсијеве Скиније, он је поставио у Јерусалиму нову Скинију и 

тријумфално је пренео у њу Ковчег Завета. Давид је пожелео да направи и постојани 

храм, али је Господ рекао: "Ти нећеш направити храм, јер си много ратовао и пролио си 

много крви; направиће га син твој, који ће бити цар после тебе". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


