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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: IV-32   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Са нама је Бог  

Наставна јединица: Васкрсење и Педесетница (број 32) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: упознати ученике са значајем празника Васкрсења Господњег и Педесетнице. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз билбијски текст и путем иконе и бојанке, предочити и објаснити 

значај празника Педесетнице; 

-васпитни: изградња свести о потреби прославе празника Христовог васкрсења и 

празника Педесетнице. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: -ученици ће бити у могућности да опишу појединости празника 

Педесетнице; 

-ученици ће препознати и именовати главне личности из библијске приче о празнику 

Педесетница (уз помоћ иконе празника и по кључним симболима); 

Афективни аспект: -ученици ће развијати жељу да учествују у припремама за прославу 

највећег хришћанског празника. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

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

Наставна средства: Библија за децу, икона и бојанка празника Педесетнице као 

илустративни материјал, папир са препричаном библијском причом о празнику 

Педесетница 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Природа и друштво, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Педесетница 
Педесетница, Света Тројица или Духови су празник на који 

прослављамо рођендан Цркве. На тај дан су Христови ученици 
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добили дар Духа Светога односно огњене језике, тј. дар да шире 

хришћанство. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

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

Мидић, Београд, 2001. година. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део: 

Оквирно планирано време: 5-10 минута 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња!  

 Показујем деци икону празника Педесетнице (види прилог I). Предочавам деци да 

је овај празник рођендан Цркве и да ћемо на данашњем часу учити управо о значају овог 

празника. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални, фронтални  

  

 Деца добијају папир са библијском причом о празнику Педесетница (види прилог 

II). Након тога ученици одговарају на питања: 

1. Шта се догодило на празник Педесетница? 

2. Какав дар су добили апостоли од Бога? 

3. Зашто се овај празник назива Педесетница? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

  

 Деца добијају бојанку Христовог васкрсења коју треба да обоје (види прилог III). 
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 Молитва Богородице Дјево. 

 

 

 

 

 

 

 

Прилози:  

Прилог I: икона празника Педесетница 

 

Прилог II: препричана прича о празнику Педесетнице 

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 
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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 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. 

Прилог III: бојанка празника Педесетнице 
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