
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-29 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Српска Црква кроз векове 

Наставна јединица: Срби светитељи (број 29) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима на историјски пут Српске Цркве кроз житија изабраних 

светитеља. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити живот и дело Светог Николај Охридског 

и жичког, Светог Петра Цетинског и Светог Вукашина из Клепаца; 

-васпитни: изградња свести о лепоти и богатству српске културне баштине. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да објасне живот, дело и значај Срба светитеља;  

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да доживе, вреднују и негују богатство и 

лепоту српске културне баштине. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, истраживачка метода 

Наставна средства: Свето Писмо, иконе Николаја Охридског и Жичког, Светог Петра 

Цетинског и Светог Вукашина из Клепаца као илустративни материја, рачунар 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 



Свети Николај 

Охридски и Жички 

Свети владика Николај Велимировић је свакако највећи 

српски светитељ 20. тог века. Нови Златоусти, највећи српски 

светитељ после Светог Саве. 

Свети Петар Цетински Свети Петар Цетински је велики српски светитељ 18. века 

који је био духовни и световни вођа Црне Горе који се посебно 

залагао да спречи крвну освету међу Србима. 

Свети Вукашин из 

Клепаца 

Свети Вукашин из Клепаца је српски новомученик 

Јасеновачки који је мученички пострадао у логору Јасеновцу. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

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

Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд. 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време:  5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 На таблу лепим иконе Светог Николаја Охридског и Жичког, Светог Петра 

Цетинског и Светог Вукашина из Клепаца (види прилог I). Од деце очекујем да 

препознају о којим светитељима је реч. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, истраживачка метода 

Облик рада: групни, индивидуални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Срби светитељи и 

предочавам деци да ћемо данас учити о Светом Николају Жичког, Светог Петра 

Цетинског и Светог Вукашина Клепачког. 

 Деца се деле у групе. Свака група добија задатак. Једна група добија задатак да 

путем рачунара и истраживачког рада проуче живот и дело Светог Николаја, друга група 

Светог Петра Цетинског а трећа група о Светом Вукашину Клепачком и да изведу 

закључке Након тога представници групе, износе своје закључке осталим ученицима.  



Завршни део: 

Оквирно планирано време: 15 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Свака група ученика треба да састави питања за свој текст и да иста постави 

ученицима из друге две групе.Усвајање закључака. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: икона Светог Николаја, Свети Петар Цетински и Свети Вукашин 

Клепачки 

     



 

 


