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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: IV-33 

Образовни профил: мастер теолог и дипломиранани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема:  Бог је са нама 

Наставна јединица: Црква као икона будућег века - (број 33) 

Датум одржавања часа: 

Тип часа: обрада   

Циљ часа: -омогућити ученицима да уочe разлику између иконе и неке друге уметничке 

слике или фотографије; 

-омогућити ученицима да изградe свест о томе да иконе сведоче будуће Царство Божије у 

садашњем веку. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: децу, кроз библијске стихове, упознати са Мојсијем и начином на који је 

народ био  окупљен око њега; 

-објаснити деци на који начин је Црква икона будућег Царства Божијег.  

-васпитни: изградња љубави према Цркви. 

 

Oчекивани исходи часа:  
Конгитивни аспект: ученици ће уочити да служењем Литургије постајемо учесници 

Царства Божијег и сједињујемо се са Богом; 

-ученици ће упознати садржај молитве «Царе небески»; 

-ученици ће увидети да сам изглед православног храма изображава јединство Неба и 

земље. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални, групни рад 

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

демонстративна, метода недовршених реченица 

Наставна средства: Свето Писмо, папир формата А4, Свето Писмо, слике као 

илустративни материјал, наставни листић за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво (23. Човек, део природе, свесно и 

друштвено биће)  

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 
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појам опис појма 

Црква Црква је икона Царства Божијег. 

Мојсије 
Народ је био окупљен око Мојсија , као што су апостоли били окупљени 

око Христа. 

ковчег завета 

Ковчегом, или Кивотом Завета називала се кутија, направљена од дрвета 

и обложена изнутра и споља златом, са златним поклопцем и са два 

златна херувима изображена на њему. У Ковчегу Завета, чувале су се 

плоче са заповестима (таблице завета), 

 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве. 

 Литература: Православни катихизис за четврти разред основне школе, Београд, 

2005. година; Православни катихизис за други разред основне школе, Београд, 

2005. година. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  
Оквирно планирано време: 10  минута       

Наставна метода: дијалошка, метода вртешке 

Облик рада: индивидуални, групни  

 

Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња. Пошто смо 

раније већ учили о Мојсију, данас ћемо се подсетити. Деца се деле у три групе. Свака 

група добија задатак да напише три битне чињенице везане за Мојсија. После неколико 

минута, предају папир суседној групи која треба да допише још неки одговор који није 

записала друга група. Потом следи анализа дечијих одговора. 

 

Главни део: 
Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, рад у пару 

 

 На табли пишем назив наставне јединице а деца у свеску – Црква је икона 

Царства Божијег и предочавам деци да ћемо на даншњем часу научити на који начин је 

Црква икона будућег Царства Божијег. 
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 Читем одломак из Светог Писма о настанку Ковчега завета (види прилог I). 

Пружам деци додатно објашњење о ковчегу завета и скинији. 

  Показујем деци слике скиније и светиње над светињама (види прилог II). 

  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5  минута.   

Наставна метода: дијалошка, метода недовршених реченица 

Облик рада: индивидуални 

 

Деца добијају наставни листић који треба да реше (види прилог III). Анализа. 

Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: библијски стихови 2 Мој 25, 10-20 

  „10 Нека начине ковчег од дрвета ситима, у дужину од два лакта и по, а у ширину 

од подруг лакта, и у висину од подруг лакта.11 И покуј га чистим златом, изнутра и споља 

покуј га; и озго му начини златан вијенац унаоколо.12 И салиј му четири биочуга од злата, 

и метни му их на четири угла, да му с једне стране буду два биочуга и с друге стране два 

биочуга.13 И начини полуге од дрвета ситима, и окуј их у злато.14 И провуци полуге кроз 

биочуге с обје стране ковчегу, да се о њима носи ковчег;15 У биочузима на ковчегу нека 

стоје полуге, да се не ваде из њих.16 Па у ковчег метни свједочанство, које ћу ти дати.17 И 

начини заклопац од чистога злата, у дужину од два лакта и по, а у ширину од подруг 

лакта.18 И начини два херувима златна, једноставне их начини, на два краја заклопцу.19 И 

начини херувима једнога на једном крају а другога херувима на другом крају; на заклопцу 

начините два херувима на оба краја.20 И нека херувими рашире крила у вис да заклањају 

крилима заклопац, и нека буду лицем окренути један другом, према заклопцу нека су 

окренута лица.“  

 

Прилог II: слике скиније и светиње над светињама 
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Прилог III: наставни листић 

Допуни реченице: 

1. Мојсије је вођа јеврејског народа који је избавио свој народ из ропства тако што је 

преполовио____________море и на тај начин је спасао народ од ________________. 

2. Бог је дао Мојсију на две камене таблице Десет ____________________   

____________, које је народ требало да поштује. 

3. Бог је наредио Мојсију да напарави ковчег ___________ у којем треба да смести 

таблице са Десет __________  _______________. 

4. Ковчег Завета се налазио у ___________, и на њему су се налазила два __________ 

херувима. 

5. У скинији су се обављала _________________________ . 

 

 

 

 


