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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-30 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Црква Духа Светога 

Наставна јединица: Црква у Јерусалиму (број 30) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: упознати ученике са мисионарском делатношћу светих апостола. 

Оперативни задаци часа:  

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити и објаснити живот првих хришћана. 

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

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да именују неколико светих апостола и наведу неке 

од догађаја из њиховог живота; 

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, анаграми 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 

Хришћани Хришћани су сви људи који верују у Господа Исуса Христа. 

Хришћанство Хришћанство је учење и живот по вери Христовој. 

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.  

 На табли пишем а деца у свеску назив наствне јединице –  Црква у Јерусалиму и 

предочавам деци да ћемо на данашњем часу научити о животу првих хришћана.  

 Деца решавају анаграме (види  прилог I). Анализа задатка. 

Главни део: 
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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 препричан библијски догађај 

(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 живот првих хришћана. 

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

знања. Поступак се понавља на тему страдања архиђакона Стефана. 

 Питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: анграми 

Х В И О Д У – Духови 

Д С Е П Е  Е Т Н И А Ц – Педесетница 

В Т А Е С   Ј Ц И А Т Р О – Света Тројица 

П Д Н А С  С О В – Спасовдан 

З С Њ Е В А Н Е Е   С П Д Њ Е Г О О –В азнесење Господње 

Прилог II: библијски текстови 

Прва група: Живот првих хришћана 
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Ускоро после силаска Светога Духа, апостоли Петар и Јован ишли су у храм на 

молитву у деветом часу, по нашем - у трећем часу дана (час смрти Господа нашег 

Исуса Христа). Испред врата храма, названих Црвеним, седео је сиромах, хроми од 

рођења. Он је, пруживши к апостолима руку, молио од њих милостињу. Апостол Петар 

му рече: "сребра и злата ја немам, а то што имам, то ћу ти дати: у име Исуса Христа 

Назарећанина устани и ходи", и узевши га за десну руку, подигао га је. Хромоме су тог 

трена очврснула стопала и колена, он је почео да хода и ушао је заједно са апостолима 

у храм. Много народа у запрепаштењу због тог великог чуда дотрчало је у припрату, 

названу Соломоновом, где су били апостоли. Овде је апостол Петар изрекао другу 

проповед о васкрслом Господу. Многи од оних који су слушали апостола су 

поверовали; и било их је око пет хиљада људи. Многа и велика чуда, која су учињена 

Господом кроз апостоле и обиље дарова Духа Светога, који су се делили кроз њих, све 

је то побуђивало у верујућима побожан страх, и уједно радост и весеље. Они су се 

трудили да у свему испуне заповести Христове и да живе светим и чистим животом. 

Верујући су се свакодневно сабирали у храму и слушали проповеди апостола, а 

на васкршњи дан (у први дан недеље - у недељу) сабирали су се по домовима због 

ломљења хлеба, тј. због Светог Причешћивања. Сви они били су сједињени великом 

љубављу, јер у њима је било једно срце и једна душа. Многи су продавали своја имања, 

и новац који су за њих добијали - доносили су апостолима због поделе онима којима је 

потребно. Увек и за све, верујући су се захваљивали Богу. За своју љубав и добра дела, 

они су стицали уважавање и љубав од стране народа, и број верујућих свакодневно се 

умножавао. Временом, сви верујући у Господа Исуса Христа почели су се 

називати хришћанима, а учење и живот по вери Христовој - хришћанством. 

Друга група: Свети првомученик Стефан 

Слава и победа хришћанства и брзо ширење његово пробудили су страх и мржњу у 

јудејским старешинама. Они су почели да прогоне Хришћане, да побуњују против њих 

обичан јудејски народ и да их окривљују пред римском влашћу. Јудеји су хватали 

хришћане, стављали их у тамнице убијали их. Први је пострадао од Јудеја у Јерусалиму 

свети архиђакон Стефан, назван и првомучеником (као први намучен за Христа). Због 

проповеди о Спаситељу Јудеји су га извели из града и почели гађати камењем. Он се 

молио, говорећи: "Господе Исусе! Прими дух мој", и затим, уз речи: "Господе! не урачунај 

им грех овај", он је умро. Убијањем св. Стефана и многих других верујућих, Јудеји нису 

могли да ослабе веру Христову; напротив, они су још више, допринели њеном ширењу. 

Хришћани, који су живели у Јерусалиму, због тих гоњења раселили су се по Јудеји, 

Самарији и другим крајевима, и свуда, куда су они долазили, проповедали су о Господу 

Спаситељу и Његовом учењу. Никаква сила у свету није могла да заустави победнички 

ход хришћанства, јер вера Христова је истинита вера, учење Христово је Божанствено 

учење, живот по вери и учењу Христовом је свети живот - Царство Божије. Bеруjуће је 
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укрепљивао Отац Небески, са њима је био Спаситељ, и тешио их је Дух Свети, 

Утешитељ.  
 


