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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: VIII-31 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Царство Божије   

Наставна јединица: Икона – прозор у вечност (број 31) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: упознати ученике са иконографијом као изразом есхатолошког стања света и 

човека. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: децу, путем презентације и објашњења, предочити да су иконе прозор у 

вечност, односно у Царство Божије; 

-васпитни: изградња свести о потреби поштовања икона. 

Oчекивани исходи часа: 

Конгитивни аспект:   ученици ће моћи да препознају разлику између православне 

иконографије и световног сликарства; 

-ученици ће моћи да препознају икону као символ Царства Божијег. 

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да на правилан начин изражавају 

поштовање према хришћанским светињама. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, презентација «Седми Васељенски сабор» као 

илустративни материјал, наставни листић за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Географија, Историја, Ликовна култура, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Лик Образ 
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Прволик Првообраз 

Икона Другачија  слика, слика светитеља 

 

 

 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо  издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за осми разред, др Игнатије Мидић, 2012. 

година, Београд. 

   

 Структура и ток часа: 

  

 Уводни део:  

 Оквирно планирано време: 10 мин.  

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог. Молитва Господња. Уписивање часа и одсутних ученика. 

 Предочавам деци да ћемо се на данашњем часу бавити темом Икона и иконичност 

односно бавићемо се теологијом иконе. 

 Деца износе своје мишљење о томе шта је икона. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални  

 Пуштам деци ппт презентацију Седми Васељенски Сабор (види прилог I). Следи 

разговор о погледаном. Пружам деци додатно објашњење.  

 Свети Василије Велики је рекао: „Поштовање упућено иконама преноси се на 

прволик“. Прволик значи првообраз. Тачније, на икони, на стварности иконе, постоји 

постоји заједница између онога што је на икони изображено и саме иконе.   

 Деца добијају задатак да размисле и одговоре у чему је разлика између фотографије 

и иконе. После дечијих одговора, пружам деци додатно објашњење. Ако узмемо 
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фотографију неког човека и са њом поступимо рђаво, то прволику неће наудити односно 

такав наш поступак нема никакве везе са прволиком. Са иконом не бива тако. Ако рђаво 

поступамо са иконом, рђаво поступамо и са прволиком. И обратно. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута 

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: рад у пару 

 Деца добијају наставни листић који треба да реше са другом у пару (види прилог 

II). Анализа урађеног наставног листића.  

 Усвајање нове теме. Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: ппт презентација 

 
 

Прилог II: наставни листић 

 

Допуни изостављено и одговори на питања: 

1. Икона је _________________________________ Господа Исуса Христа, Пресвете 

Богородице и светитеља Божијих. 

2.  Где и када је одржан Седми Васељенски Сабор? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Који је повод за сазивање Седмог Васељенског Сабора? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Цар ______________________је био највећи противник, а Свети Јован 

_________________највећи бранитељ икона. 

 

5. У чему је разлика између фотографије и иконе? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


