
 

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 
 

 

Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: VI-32 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Црква Духа Светога 

Наставна јединица: Апостоли (број 32) 

Тип часа: обнављање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: упознати ученике са мисионарском делатношћу светих апостола. 

Оперативни задаци часа:  

-образовни: деци, путем истраживачког рада и додатног објашњења, предочити живот и 

мисију апостола;  

-васпитни: подстаћи ученике на толеранцију према припадницима других вероисповести. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да именују неколико светих апостола и наведу неке 

од догађаја из њиховог живота; 

Афективни аспект: ученици ће моћи да усвоје вредност толеранције међу људима 

различитих верских убеђења. 

Наставни облик рада: фронтални,  индивидуални, рад у пару 

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

Наставна средства: Свето Писмо, папир са текстом, лаптоп 
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Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

Христови апостоли  

Христови апостоли су Симон Петар, Андреј, Јаков и Јован синови 

Заведејеви, Филип, Вартоломеј, Матеј, Тома, Јаков Алфејеф, Јаков 

брат Господњи, Јуда Искариотски, Левије.  

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за шести разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 15  минута       

Наставна метода: дијалошка, рда на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

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

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу проширити знање о Христовим 

ученицима. Деца добијају папир о основним чињеницама о Христовим заповестима (види  

прилог I). Предочавам деци да треба да пажљиво прочитају текст и да им текст треба да 

буде смерница за задатак. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута    

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 
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Облик рада: рад у пару 

  Деца са другом у пару треба да пронађу што више информација о задатом 

апостолу на рачунару и да закључке забележе у свеску. У зависности од броја ученика, 

ученици треба да проучавају живот и мисију једног или двојице апостола. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Деца износе своје закључке. 

 Питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: Кратка обавештења о проповеди и о судбини св. Апостола 

1. Св.  Првоврховни ап. Петар (Симон) проповедао је у почетку у Јудеји, затим у 

Антиохији, у Витанији, у Азији, по Илирику, а такође и по целој Италији и у самом Риму. 

У Риму он је био распет наопачке, за време императора Нерона. Ап. Петар, заједно са 

апостолом Павлом, због свог посебног труда у проповеди вере Христове, назван је у Св. 

Цркви Првоврховним. 

2. Св. Првоврховни ап. Павле (Савле) проповедао је у многим земљама почев од 

Јерусалима па све до престонице света - Рима. У Риму њему је император Нерон 

одрубио главу. 

  

3. Св. ап. Андреј Првозвани, био је у земљама данашње Русије. Он је побо крст на 

кијевским горама, предсказујући будуће просвећење Русије Христовом вером. Он је 

проповедао на обалама Црног мора и у другим крајевима. У Византији рукоположио је 

за епископа Стахија, једног од Седамдесеторице ученика. У граду Патрији, у Ахаји 

(Грчка), незнабожци су га распели на крсту посебног облика, сличном слову Х, који се 

од тада и назива Андрејевим крстом. 

4. Св. ап. Јаков Зеведејев, проповедао је у Јерусалиму, и први је од апостола 

пострадао за Христа. По наредби јудејског цара Ирода Агрипе, њему је одрубљена 

глава у Јерусалиму. 
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5. Св. ап. јеванђелиста Јован Богослов, после мучења у Риму, био је послан на 

острво Патмос. Св. ап. Јован живео је дуже од свих апостола и мирно је скончао у 

Азији у граду Ефесу. По предању, св. апостола су његови ученици, по личној жељи, 

погребли живог. Када су, ускоро после погребења, пристигли хришћани отворили 

његов гроб, у њему није било тела св. ап. Јована. 

6. Св. ап. Филип, проповедао је у Азијским земљама заједно са апостолом 

Вартоломејом и својом сестром Маријамном. У Фригији (провинција у Малој Азији) у 

граду Јерапољу, примио је мученичку смрт - био је распет наопачке. 

7. Св. ап. Вартоломеј (Натанаил), проповедао је у почетку са ап. Филипом у Сирији и 

Азији, затим је био у Индији и превео је Јеванђеље по Матеју на индијски језик; затим 

је проповедао у Јерменији, где је и примио мученичку смрт у граду Албанопољу: по 

једнима он је био распет наопачке, а по другима, био је бијен до смрти. 

8. Св. ап. Тома (Близанац), проповедао је по многим азијским земљама, дошавши до 

Индије, где је примио мученичку смрт за Христа. Он је био прободен копљима, а затим 

посечен мачем. 

9. Св. ап. јеванђелиста Матеј, проповедао је дуго времена у Јудеји, а затим у целој 

Етиопији (данашња Абисинија, Нубија, Кардафан, Дарфур и др.). Он је био убијен 

мачем у једном граду у Етиопији. 

10. Св. ап. Јаков Алфејев, проповедао у Сирији, Египту и другим разним земљама. У 

једној од њих био је распет на крсту, примивши мученичку смрт за Христа. 

11. Св. ап. Јуда Јаковљев (Тадеј или Левије), проповедао у Јудеји, Галилеји, Самарији 

и Идумеји, у Аравији, Сирији и Месопотамији. У Араратској земљи био је обешен на 

дрвету крсном, и стрељан стрелама. 

12. Св. ап. Симон Зилот или Кананит, проповедао је у Мауританији и у Африци. Био 

је такође и у Англији (раније названом Британијом). За проповед вере Христове, он је 

био распет на крсту, по једнима у Грузији, по наредби иверијског цара Адеркија, а по 

другима у Персији. 

13. Св. ап. Матија, изабран између Седамдесеторице, на место отпалог Јуде. 

Проповедао је по Јудеји и по спољној Етиопији. Вративши се и Јудеју примио је 

страдање за Христа, тако што је прво каменован, а затим обезглављен. 

14. Св. ап. јевенђелист Марко, један од Седамдесеторице, сапутник и сарадник ап. 

Петра. Проповедао је такође на обалама Јадранског мора. Примио је мученичку смрт у 

Александрији. 

15. Св. ап. јевенђелист Лука, један од Седамедесеторице, сапутник и сарадник ап. 

Павла. Проповедао је затим у Ливији, Египту, у Тиваиди и Тиви. Окончао је свој 

подвиг мученичком смрћу. 

16. Св. ап. Јаков, Праведни, један између Седамдесеторице. Први Јерусалимски 

Епископ, кога је поставио Сам Господ. Он се назива Братом Господњим. По предању 

он је био син Јосифа Обручника, из његовог првог брака. Св. Јакова су Јудеји бацили са 
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крова Јерусалимског храма, а затим су га убили ударцом у главу. То је било око 62. 

године. Св. ап. Јаков први је изложио чин Божанствене Литургије која је и постављена 

као основа садашњој Литургији светих Василија Великог и Јована Златоустог. 

 

 


