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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: V-31    

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Месијанска нада 

Наставна јединица: Соломон и јерусалимски храм (број 31) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима на улогу старозаветних царева и пророка. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да уоче да је Светиња над светињама посебно место 

Божијег присуства; 

Афективни аспект: ученици ће увидети значај покајања и молитве као „жртве угодне 

Богу“ на основу одељака поучних и пророчких књига 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

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

Наставна средства: Свето Писмо, икона цара Соломона као илустративни материјал, 

папири са текстом 

Место извођења наставе: учионица  

Корелација: Свето Писмо, Ликовна култура, Историја 
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Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

цар Соломон Цар Соломон је син цара Давида и Витсавеје. 

Јерусалимски 

Храм 

Јерусалимски Храм је први Храм који је  саздиао цар Соломо, а по 

жељи свог оца Давида. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за пети 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: индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 Полако уводим децу у тему на начин да им показујем икону цара Соломона (види 

прилог I). Предочавам деци да је цар Соломон други син цара Давида и Витсавеје. 

Подсећамо се приче о цару Давиду и Витсавеји: 

1. Ко је била Витсавеја? 

2. Шта је цар Давид урадио њеном мужу Урију? 

3. Која је последица тог Давидовог греха? 

4. Шта је Давид због тог греха написао и да ли се покајао? 
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Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, групни 

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

јерусалимски Храм и предочавам деци да ћемо се на данашњем часу упознати са  

животом цара Соломона и јерусалимским Храмом. 

 Деца се деле у три групе. Свака група добија текст о цару Соломону  (види прилог 

II).  Ученици имају задатак да добро прочитају текст и да забележе закључке у свеску. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 15  минута   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални   

 Представник групе износи закључке. Након тога испитује ученике осталих група 

како би се утврдило колико су они научили о тему других група. 

Прилози:  

Прилог I:  икона цара Соломона 
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Прилог II: текстови о цару Соломону 

Прва група: Mудра пресуда 

Мудрост своју, Соломон је показао пре свега на суду. Ускоро по зацарењу њему су дошле 

на суд две жене. Оне су живеле у истом дому, и свака је имала дете. Ноћу, једна од њих 

своје дете је задавила и подметнула га другој жени, а живо дете је узела себи. Ујутру, жене 

су почеле да се споре: „живо дете је моје, а мртво је твоје“, говориле су обе. Тако су се 

спориле и пред царем. Саслушавши их, Соломон је наредио: „донесите мач“. И принели су 

мач к цару. Соломон је рекао: „Расеците живо новорођенче на пола и подајте половину 

једној и половину другој“.Једна од жена при тим речима је ускликнула: „подајте боље њој 

дете, али га не  убијајте!“ Друга је напротив говорила: „сеците, нека не буде ни њој ни 

Трећа група: мени“.Тада је Соломон рекао: „не убијајте дете, него га дајте првој жени: она 

му је мајка“.Народ, чувши о овоме, почео се бојати цара, јер су сви увидели, какву 

мудрост му је дао Бог. 

Друга група:    слава 



Основна школа                                                                                                      Základná škola 

 „Браћа Новаков“                                                                                                  bratov Novakovcov 

Краља Петра Првог 103                                                                                        Kráľa Petra  I. 103                 

21433 Силбаш                                                                                                         21433 Silbaš 

Тел/факс: 021/764-829                                                                                       tel/fax: 021/764-829 

Тел: 021/764-302                                                                                                      tel: 021/764 – 302 
 

E mail :osbracanovakov29@open.telekom.rs 
 

 
 

Када је Соломон постао цар царство израиљско беше велико као што никад више неће 

бити. Тринаест година је трајала изградња величанственог Соломоновог двора.Стотине 

радника је клесало скупоцен камен за темеље и кедрово дрво за зидове и таванице.Шест 

степеника водило је до престола на ком је седео Соломон. С обе стране сваког степеника 

поставлјен је по један резбарен лав. Сам престо је био од слонове кости опточене златом. 

Ликови лавова били су постављени крај ослонца за руке а на наслону престола била је 

изрезбарена лава бика. Посетиоци су јели из посуђа од сувог злата и пили из златних 

чаша. Имао је велике стаје за коње, а по дворишту су се шетали мајмуни и пауни. 

Трећа група: Изградња храма 

Испунивши завештање свога оца Давида, Соломон је приступио изградњи храма Божијег, 

у Јерусалиму. Изабрао је место за храм на гори Морија, која је била указана још Давиду и 

на којој је Аврам приносио на жртву Исака. Чим је почела градња Соломон је 

послао  поруку цару тирском, Хираму, Давидовом старом пријатељу, у којој га је замолио 

да му пошаље кедрова дрвета, што је Хирам радо учинио. Храм је правило око двестотине 

градитеља седам и по година. Зидови храма били су направљени од камена, споља 

обложени белим мрамором, а изнутра златом. Сви делови храма намењени 

богослужењима, били су направљени од злата. Када је храм био готов, Соломон је позвао 

на његово освећење све старешине и много народа. Уз звуке труба и певање духовних 

песама био је унесен Ковчег Завета у најскровитију одају храма Светињу над светињама. 

Тада се храм изненада испунио блиставио сјајем,блиставијим од злата које се пресијаваше, 

јер га је испунио облак славе Господње. 

 

 

 

 

 


