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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-34 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Царство Божије   

Наставна јединица: Царство Божије (број 34) 

Тип часа: систематизација наставних тема 

Датум одржавања часа: 

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

човека. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: децу, путем квиза, утврдити у знању стеченом о иконама као прозору 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; 

-ученици ће моћи да уоче у којој мери су напредовали и савладали градиво Православног 

катихизиса у 8. разреду, као и у целом циклусу. 

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

поштовање према хришћанским светињама. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Свето Писмо, папири са питањима за квиз 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Географија, Историја, Ликовна култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 
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Личност 
Личност је носиоц постојања природе.Смрт вољене особе 

значи за другу особу смрт целокупне природе. 

По“лику“ и „обличју“ 
То значи да је Бог створио човека слободним односно 

даривао му је слободу. 

Личност 

Личност представља одређеног човека са свим његовим 

манама, врлинама и карактером, што га и чини различитим 

од свих осталих људи. Дакле непоновљив, релативно чврсто 

интегрисан, стабилан и комплексан психички склоп особина, 

који одређује карактеристично и 

доследно понашање индивидуе. 

 

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 у кратким цртама поновити градиво 

осмог разреда. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута 

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: фронтални, групни 
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  Деца се деле у три групе. Објашњавам деци правила квиза. Питања и игре за квиз  

(види прилог I).  

   

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута 

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Проглашење победничке екипе и награђивање (сваки члан победничке екипе може 

да добије малу пластифицирану иконицу на поклон). Усвајање нове теме. Питања. 

Молитва Богородице Дјево. 

 Усвајање нове теме. Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: квиз  

1. Колико Васељенскух сабора је било кроз историју? 

2. Први Васељенски сабор одржан је 325. године у граду...? 

3. На Првом и Другом Васељенском сабору Свети Оци су саставили кратко 

исповедање вере које се употребљава у свим храмовима и данас. Како се зове 

исповедање вере? 

4. Којом речју почиње Символ вере? 

5. О коме говори први члан Символа вере? 

6. О коме се говори од другог до осмог члана Символа вере? 

7. О коме говори осми члан Символа вере? 

8. Коју Свету Тајну називамо Тајном над Тајнама? 

9. Која је највиша власт  у Источној Цркви? 

10. Којом Светом Тајном постајемо чланови Цркве? 

11. Ко је основао Свету  Тајну Крштења? 

12. Шта је Свето Миро? 

13. Шта кум говори или чита на Светом Крштењу? 

14.  У Светој Тајни Крштења новокрштени добија име од ...? 

15. Како се назива кратак обавезни обред пред венчање? 

16. Ко је први сведок на венчању? 

17. Шта је Господ Исус Христос рекао својим ученицима на Тајној вечери? 

18. Којим речима почиње Света Литургија? 

19. Шта је парохија? 
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20. Ко је основао Свету Тајну свештенства? 

21. Шта је покајање? 

22. Шта је Света Тајна исповести? 

23. Како се назива свештеничка одећа? 

24. Шта је личност? 

25. Шта значи да нас је Бог створио по свом „лику“ и „обличју“? 

26. Које начине злоупотребе слободе коју је Бог даровао људима познајеш? 

27. Преко које личности је Бог дао људима десет заповести? 

28. Шта су Божије заповести? 

29. О чему оне говоре? 

30. Како гласе две Христове заповести? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


