
Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

Разред: VII-31 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Српска Црква кроз векове 

Наставна јединица: Крсна слава и обичаји  (број 31) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: подстаћи ученике да развију доживљај Крсне славе као молитвеног 

прослављања Бога и светитеља. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз истраживачки рад, предочити значај Храмовне славе;  

-васпитни: изградња свести о улози СПЦ у развоју српске културе и идентитета. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект:  - ученици ће моћи да препознају неговање српских православних 

обичаја као начин преношења искуства вере и прослављања Бога и светитеља; 

-ученици ће моћи да препознају евхаристијску симболику у елементима Крсне Славе. 

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да доживе, вреднују и негују богатство и 

лепоту српске културне баштине. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, метода истраживања 

Наставна средства: Свето Писмо, наставни листић за вежбање, рачунар 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Храмовна слава Храмовна слава је слава Храма односно светитељ коме су 

житељи места посветили Храм. Храмовна слава је слава 

верног народа једног места. 



Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

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

Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд. 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време:  5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу проширити стечено знање о Крсној 

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

наставног листића. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 35 минута     

Наставна метода: дијалошка, истраживачка метода 

Облик рада: групни, индивидуални 

 Деца се деле у три групе. Свака група ученика добија задатак а то је прва група да 

истражи на рачунару Рођење Светог Јована; друга група Светог Јована Златоустог и трећа 

група Рођење Пресвете Богородице. 

 Деца добијају задатак да проуче управо ове светитеље обзиром да је реч о 

Храмовним заштитницима наша три места која чине нашу школу: Силбаш, Параге и 

Деспотово.    

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Представник групе износи своје закључке. Усвајање закључака. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: наставни листић 

Вино је симбол чега: 



a) Воде; 

b) Крви Христове; 

c) Причешћа. 

d) Свадбе у Кани Галилејској. 

1. Ако дан Крсне славе падне у дан када се пости онда: 

a) Мале једе; 

b) Пости; 

c) Мрси. 

2. Спремање славског жита: Жито се добро скува, помеша са орасима и на њега се 

ставља: 

a) Крсни знак; 

b) Грб; 

c) Печат; 

d) Амблем. 

3. Крсна слава је молитвено прослављање неког светитеља као заштитника једне 

породице и њеног молитвеног заступника пред Богом: 

a) Тачно; 

b) Нетачно. 

4. Славско жито је симбол смрти и ________________ Христовог: 

a) Живота; 

b) Васкрсења. 
 

 


