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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: VIII-30 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Царство Божије   

Наставна јединица: Знаци присуства Царства Божијег у свету (број 30) 

Тип часа: проширивање и утврђивање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: упознати ученике са сведочанствима присуства Божијег у овом свету (чуда, 

мошти...). 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: децу, кроз документарни филмове, упознати са чудима Божијим;   

-васпитни: изградња свести о потреби поштовања светиња. 

Oчекивани исходи часа: 

Конгитивни аспект:  ученици ће моћи да препознају да је предукус Царства Божијег 

присутан у моштима, чудотворним иконама, исцељењима...  
Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да на правилан начин изражавају 

поштовање према хришћанским светињама. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару 

Наставне методе: дијалошка, илустратвино-демонстративна, истраживачка метод 

Наставна средства: Свето Писмо, кратки документарни филмови као илустративни 

материјал, лаптоп 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Географија, Историја, Ликовна култура, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Мошти 

Мошти су нетрулежно, нераспаднуто тело светитеља. 

Мошти светитеља изазивају поштовање хришћана и пред 

њима се уз искрену молитву дешавају чуда Божија.    

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 
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 Извори: Свето Писмо  издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за осми разред, др Игнатије Мидић, 2012. 

година, Београд. 

   

 Структура и ток часа: 

  

 Уводни део:  

 Оквирно планирано време: 10 мин.  

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Молитва Господња. Уписивање часа и одсутних ученика.  

 Подсећамо се српских светитеља и њихових задужбина.  

Главни део: 

 Oквирно планирано време: 25 мин. 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

  

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Знаци присуства 

Царства Божијег у овом свету  и предочавам деци да ћемо на данашњем и следећем часу 

погледати нека чуда која су се десила у скорије време и која свакако представљају знак 

присуства Царства Божијег у свету. 

 Пуштам деци два документарна филма о појави чуда у свету  (види прилог I). 

Током гледања документарног филма деца бележе своје закључке у свеску. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 мин.   

Наставна метода:  дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

  

 Деца износе своје закључке. По потреби пружам додатна објашњења. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 
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Прилози: 

Прилог I: кратак документарни филм „О појави чуда“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7a0PZuVi_Ak&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=uU_fZnSkYtc&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=uXSBvvM6pB4&t=28s 

 

 


