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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: VI-29 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Црква Духа Светога 

Наставна јединица: Вазнесење Господње и Педесетница (број 29) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: објаснити ученицима значај догађаја Вазнесења и Педесетнице. 

Оперативни задаци часа:  

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити значај празника Вазнесење Господње и 

Педесетница; 

-васпитни: подстаћи ученике на толеранцију према припадницима других вероисповести. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да препричају догађаје Вазнесења и Педесетнице; 

-ученици ће моћи да кажу да је силаском Духа Светог на апостоле рођена Црква Христова. 

Афективни аспект: ученици ће моћи да усвоје вредност толеранције међу људима 

различитих верских убеђења. 

Наставни облик рада: фронтални,  индивидуални, групни 

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

вртешка  
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Наставна средства: Свето Писмо, иконе празника као илустративни материјал, папир са 

библијским текстом, папир формата А4 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

Вазнесење Господње 

Вазнесење Господње је празник на који се сећамо  вазнесење 

Господа Исуса Христа на небеса пред његовим апостолима. 

Прославља се увек четвртком, у четрдесети дан по Васкрсењу 

Господњем. 

Педесетница 

Педесетница, Духови или Света Тројица је празник односно 

рођендан Цркве. На тај дан су апостоли добили на дар присуство 

Духа Светога и дар да проповедају и шире хришћанство широм 

света. Света Тројица је празник који се прославља три дана и то у 

педесети дан по Васкрсењу Господњем.  

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за шести 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: фронтални, индивидуални 

 Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.  
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 На табли пишем а деца у свеску назив наствне јединице – Вазнесење Господње и 

Педесетница и предочавам деци да ћемо на данашњем часу научити значај 

горепоменутих празника за хришћанску веру.  

 Показујем даци иконе поменутих празника (види  прилог I). Следи разговор о 

иконома и о догађајима које оне приказују. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута    

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: групни рад 

  Деца се деле у две групе. Свака група ученика добија библијски догађај наведених 

празника (види прилог II). Деца добијају задатак да добро прочитају текст и закључке о 

библијском догађају да забележе на папир. 

 Представник групе износи своје закључке. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка, метода вртешка 

Облик рада: индивидуални 

 Деца на папиру треба да запишу две ставари везано за празник Вазнесења 

Господњег. Група поред треба да дода још једну реченицу. Поступак се понавља све док 

се не исцрпе знања. Поступак се понавља на тему празника Педесетница. 

 Питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: иконе празника  
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Прилог II: библијски одломци 

Прва група: Вазнесење Господње 
  

Приближавао се празник јеврејске Педесетнице, и ученици Христови вратили су се из 

Галилеје у Јерусалим. Четрдесетог дана после васкрсења Исуса Христа они су се 

сабрали у једном дому. Исус Христос им се јавио и беседио је са њима, говорећи: "тако 

је писано, и тако је требало да Христос пострада и васкрсне из мртвих трећега дана; и 

да се у Његово име проповеда покајање и опроштење грехова по свим народима, 

почевши од Јерусалима. А ви сте сведоци овоме. Идите по целом свету и проповедајте 

Јеванђеље (учење Христово) сваком створењу. Који поверује и крсти се, биће спасен, а 

који не верује биће осуђен. А који поверују чиниће ова знамења: именом Мојим 

изгониће демоне; говориће новим језицима; узимаће змије у руке; ако и смртно шта 

попију, неће им наудити; на болеснике полагаће руке, и оздрављаће". Затим је 

Спаситељ рекао ученицима, да ће ускоро послати на њих Светога Духа; а до тог 

времена наложио им је да се не разилазе из Јерусалима. Он је рекао: "Ја ћу послати 

обећање Оца Мојега на вас; а ви седите у граду Јерусалиму, док се не обучете у силу с 

висине; јер је Јован крстио водом, а ви ћете кроз неколико дана бити крштени Духом 

Светим". Беседећи са ученицима, Спаситељ их је извео из града у земљу Витанију, на 
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гору Елеонску. Ученици, обрадовани речима Спаситељевим, окружили су Њега и 

питали су Га: "Господе, хоћеш ли Ти у ово време успоставити царство Израиљево?" 

Спаситељ им је рекао: "није ваше да знате времена и рокове, које Отац задржа у Својој 

власти. Него ћете примити силу када сиђе Свети Дух на вас, и бићете Ми сведоци у 

Јерусалиму и по свој Јудеји и Самарији и све до краја земље". Рекавши то, Исус 

Христос, подигавши Своје руке, благословио је Своје ученике; и када их је благосиљао, 

почео се удаљавати од њих и вазносити се на небо, и ускоро облаци су сакрили Њега од 

њихових погледа. Тако се Господ и Спаситељ наш Исус Христос вазнео Својим 

човештвом на небеса и сео одеснују (са десне стране) Бога Оца Својега, тј. Његова 

људска душа и тело су примили (исту) славу, нераздељиву од божанства Његовог, а 

божанством Својим Он је увек био и биће на небу и свуда. Ученици су се поклонили 

вазнесеном Господу и дуго су наставили да стоје и посматрају ка небу, према Њему. 

Тада су се јавила пред њима два ангела у белим одеждама и рекли су: "људи Галилејци! 

Што стојите и гледате на небо? Овај Исус који се од вас вазнесе на небо, тако ће исто 

доћи (на земљу) у таквом облику (тј. у телу људском) , као што видесте Њега да одлази 

на небо". После тога, ученици Исуса Христа вратили су се у Јерусалим са великом 

радошћу и тамо су остали сви заједно, очекујући силазак Светога Духа. Сви они 

једнодушно су пребивали у молитви, будући увек у храму Божијем, прослављајући 

Бога и захваљујући му се. Са њима су биле и неке жене и Марија Пресвета Мајка 

Господа Исуса Христа са Својим сродницима. У тим данима апостоли су, помоливши 

се, изабрали жребом између осталих ученика Христових, дванаестог апостола Матију, 

на место погинулог Јуде-издајника. Вазневши се на небо, Исус Христос, по Његовом 

личном обећању, невидљиво се налази на земљи међу верујућима у Њега, и опет ће 

доћи на земљу у видљивом облику, да би судио живима и мртвима, који ће тада 

васкрснути. После тога настаће живот будућег века, тј. други, вечни живот, који ће за 

истинито верујуће и благочестиве људе бити потпуно блажен. А за неверујуће и 

грешнике веома мучан. 

Друга група: Педесетница 

После вазнесења Исуса Христа, наступио је десети дан: то је био педесети дан после 

Васкрсења Христовог. Код Јевреја тада је био велики празник Педесетнице у сећање на 

Синајско законодавство. Сви апостоли, заједно са Божијом Мајком и са другим ученицима 

Христовим и осталим верницима, једнодушно су се налазили у једном дому у Јерусалиму. 

Био је трећи час дана, по јеврејском рачунању времена тј. по нашем - девети час изјутра. 

Одједном, настаде шум са неба, као хучање силног ветра, и напуни се цео дом, у ком су се 

налазили ученици Христови. И јавили су се огњени језици и починули (остали) по један на 

свакоме од њих. Сви су се испунили Духом Светим и почели су да славе Бога на разним 

језицима, које пре тога нису знали. Тако је Дух Свети, по Спаситељевом обећању, сишао 
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на апостоле, у виду огњених језика, као знак тога, да је Он дао апостолима способност и 

силу за проповедање Христовог учења свим народима; сишао је у виду огња у знак тога, 

што има силу да сагорева грехе и очишћује, освећује и да загрева душу. Поводом празника 

Педесетнице, у Јерусалиму је у то време било много Јевреја, који су се скупили са свих 

крајева. Чувши шум, огромна гомила народа се сакупила око дома, где су били ученици 

Христови. Сви у народу су се запрепастили и питали су једни друге: "зар нису сви ови што 

говоре галилејци? Како ми чујемо сваки свој језик у коме смо се родили? Како они могу да 

говоре на нашим језицима о величанственим делима Божијим?" И у недоумици су 

говорили: "напили су се слаткога вина". Тада је апостол Петар, стао заједно са осталих 

једанаест апостола, и рекао, да они нису пијани, већ да је на њих сишао Дух Свети, како је 

то и било предсказано од пророка Јоила, и да је Исус Христос, Којег су Јудеји распели, 

васкрсао из мртвих, вазнео се на небо и излио на њих Светога Духа. Завршивши проповед 

о Исусу Христу, апостол Петар је рекао: "чврсто, дакле, нека зна сав дом Израиљев, да је 

Бог послао Спаситељем и Христом Овога Исуса, Кога ви распесте". Ова проповед 

Петрова, тако је утицала на оне који су је слушали, да су многи поверовали у Исуса 

Христа. Они су почели да питају Петра и остале апостоле: "шта да учинимо, људи браћо?" 

Петар им је одговорио: "покајте се, и да се крсти сваки од вас у име Исуса Христа за 

опроштење грехова; и примићете дар Светога Духа". Они што повероваше у Христа, радо 

су примили крштење, а таквих је било тога дана три хиљаде људи. На тај начин, почело се 

оснивати на земљи Царство Божије, тј. света Црква Христова. Од дана силаска Светога 

Духа хришћанска вера почела се брзо ширити, уз помоћ Божију; број верујућих у Господа 

Исуса Христа из дана у дан се увећавао. Поучени од Светога Духа, апостоли су смело 

проповедали свима о Исусу Христу, Сину Божијем, о Његовим страдањима за нас и о 

васкрсењу из мртвих. Господ им је помагао великим и многобројним чудима, која су била 

чињена кроз апостоле, именом Исуса Христа. Првобитно су апостоли проповедали 

Јеврејима, а затим су се разишли по разним крајевима за проповедање свим народима. За 

савршавање тајни и проповедања учења хришћанског, апостоли су постављали кроз 

рукоположење епископе, презвитере (свештенике или јереје) и ђаконе. Та благодат Светог 

Духа, која је била јасно предата апостолима, у виду огњених језика, сада се даје у нашој 

Светој Православној Цркви невидљиво - у њеним светим тајнама, кроз следбенике 

апостола - пастире Црквене - епископе и свештенике. 

 


