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НАСТАВНИ ПРОГРАМ 

ВЕРСКЕ НАСТАВЕ – ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА 

ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ  

ОД V - VIII РАЗРЕДА 
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Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Пети 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рада  

 

 

 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

 Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању. 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 5. разреда 

основне школе;  

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

циклусу школовања. 

 Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

 Прелиминарна 

систематизација 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика.  

 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве.  

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

 

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

 

2.  Религија и 

култура старог 

света 

3. Човек тражи 

Бога 

 

 Упознати ученике са 

основним елементима 

религије и културе 

старог века. 

 Упознати ученике са 

паганским митовима и 

легендама о вечном 

животу. 

 Припремити ученике за 

сусрет са Откровењем 

Истинитог Бога. 

 моћи да именује неке 

политеистичке религије. 

 моћи да наведе неке од  

карактеристика политеистичких 

религија и културе старог века  

 Религија и култура 

старог света 

 Човекова жеђ за 

Богом и вечним 

животом 

 Митови и легенде 
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III - ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

 

4. Божје 

Откровење 

5. Свето Писмо 

(настанак, подела) 

 

 

 Развити код ученика 

свест о Богу као 

личности која се открива 

човеку 

 Упознати ученике са 

појмовима Светог 

Предања и Светог Писма  

 Објаснити ученицима 

узрок и начин настанка 

Библије  

 моћи да уочи да се Бог откривао 

изабраним људима, за разлику од 

паганских божанстава; 

 моћи да објасни да је рођење 

Христово догађај који дели 

историју на стару и нову еру; 

 моћи да наведе неке од библијских 

књига, њихове ауторе и оквирно 

време настанка  

 моћи да разликује Стари и Нови 

Завет 

 бити подстакнут да се односи 

према Библији као светој књизи; 

 Божије Откровење 

 Свето Писмо 

(настанак, подела) 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (35 часова) 

 практична настава (1 час) 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

 Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

Дидактичко методичка упутства за 

реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски  

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И ЧОВЕКА 

 

6. Стварање света 

7. Стварање човека 

8. Прародитељски 

грех 

9. Човек изван 

рајског врта 

 

 Пружити ученицима 

знање да Бог из љубави 

ствара свет да би му дао 

вечно постојање; 

 Оспособити ученике за 

разумевање посебности 

улоге човека у свету, као 

споне између Бога и 

света. 

 Објаснити ученицима 

повест о првородном 

греху и његовим 

последицама; 

 Указати ученицима на 

начин на који се Бог 

стара о свету и човеку од 

Адама до Ноја; 

 Пробудити у ученицима 

осећај одговорности за 

свет који их окружује. 

 моћи да преприча библијску причу 

о постању и доживи је као дело 

љубави Божије 

 моћи да увиди да је Бог поред 

видљивог света створио и анђеле  

 моћи да преприча библијску 

приповест о стварању човека и 

уочи да је човек сличан Богу јер је 

слободан 

 бити подстакнут на развијање 

осећаја личне одговорности према 

природи; 

 моћи да наведе неке од  последица 

првородног греха по човека и 

читаву створену природу; 

 моћи да преприча неку од 

библијских прича до Аврама; 

 моћи да повеже причу о Нојевој 

барци са Црквом  

 Шестоднев 

 Стварање човека 

„по икони и 

подобију“ 

 Прародитељски 

грех 

 Човек изван 

рајског врта (Каин 

и Авељ, Ноје, 

Вавилонска кула) 
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 бити подстакнут на послушност као 

израз љубави према Богу;  

 Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

 У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном процесу.  

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 

Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота.  

 

 

 

V -

СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА 

 

10. Аврам и Божји 

позив 

11. Исак и његови 

синови 

12. Праведни 

Јосиф  

13. Мојсије 

14. Пасха 

 Упознати ученике са 

старозаветним 

личностима  и 

догађајима 

 Указати ученицима на 

везу између 

старозаветних личности 

и Христа 

 Указати ученицима на 

повезаност Пасхе и 

Христа 

 Указати ученицима на 

етичку вредност 

старозаветних списа 

 Развијање свести 

ученика о старању 

Божјем за свет кроз 

библијску историју; 

 Пружити ученицима 

знање о старозаветним 

мотивима у 

иконографији. 

 моћи да наведе неке од најважнијих 

старозаветних личности и догађаја  

 моћи да уочи везу старозаветних 

праотаца и патријараха са Христом 

 моћи да исприча да јеврејски народ 

прославља Пасху као успомену на 

излазак из Египта 

 моћи да извуче моралну поуку из 

библијских приповести 

 моћи да препозна старозаветне 

личности и догађаје у православној 

иконографији. 

 Аврам и Божији 

позив 

 Исак и његови 

синови 

 Праведни Јосиф  

 Мојсије 

 Пасха 

VI - ЗАКОН 

БОЖЈИ 

 

15. На гори Синају 

16. Десет Божјх 

заповести  

17.Закон Божји као 

педагог за Христа 

 Објаснити ученицима 

околности у којима је 

Бог дао Закон преко 

Мојсија; 

 Пружити ученицима 

основно знање о томе да 

се кроз заповести Божје 

остварује заједница 

између Бога и људи;  

 моћи да преприча библијски опис 

давања Десет Божијих заповести 

Мојсију; 

 моћи да наведе и протумачи на 

основном нивоу Десет Божјих 

заповести; 

 моћи да разуме да је од односа 

према Заповестима зависила и 

припадност Божијем народу; 

 Добијање Божијих 

заповести на гори 

Синају 

 Садржај Десет 

Божјих заповести 

 Смисао Декалога 

као припреме за 

Христа  



5 

 

  Пружити ученицима 

основ за разумевање да 

су Десет Божјих 

заповести водич и 

припрема за Христове 

заповести љубави 

 бити подстакнут да примени 

вредности Декалога у свом 

свакодневном животу.  

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Религија и култура старог света – 3 

Откривење – Свет Библије – 4 

Стварање света и човека – 7 

Старозаветна историја спасења – 7 

Закон Божији – 4 

Месијанска нада – 8 

Евалуација – 1+1 

VII - 

МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

 

18. „Земља меда и 

млекаˮ 

19. Цар Давид 

20. Соломон и 

јерусалимски храм 

21. Псалми 

Давидови 

22. Старозаветни 

пророци 

23. Месијанска 

нада 

 Упознати ученике са 

појмом „обећане земље“ 

и њеним значајем за 

„изабрани народ 

Божији“ 

 Објаснити ученицима 

значај старозаветне 

Скиније и Храма  

 Указати ученицима на 

улогу старозаветних 

царева и пророка  

 Указати  ученицима на   

лепоту Давидових 

псалама 

 Објаснити ученицима 

појам Месије 

 Предочити ученицима 

специфичности 

библијског текста и 

омогућити им да доживе 

његову сликовитост 

 моћи да препозна на слици Ковчег 

Завета и Скинију и да у једној 

реченици каже шта је мана 

 моћи да именује најважније 

личности јеврејског народа у 

Обећаној земљи  

 моћи да уочи да је Светиња над 

светињама посебно место Божијег 

присуства 

 знати да је цар Давид испевао 

Псалме у славу Божију  

 моћи да наведе неке од 

старозаветних пророка 

 моћи да уочи да су старозаветни 

пророци најављивали долазак 

Месије  

 увидети значај покајања и молитве 

као „жртве угодне Богу“ на основу 

одељака поучних и пророчких 

књига 

 Насељавање 

Обећане земље 

(Исус Навин, 

Самсон...) 

 Цар Давид 

 Соломон и 

јерусалимски храм 

 Псалми Давидови 

 Старозаветни 

пророци 

 Месијанска нада 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Биологија 

5. Ликовна култура 

6. Музичка култура 

7. Грађанско васпитање 
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Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Шести 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Упознавање 

садржајa програма 

и начинa рада  

 

 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

 Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у претходном  

разреду школовања. 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 6. разреда 

основне школе;  

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања. 

 Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика.  

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве.  

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

  

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (35 часова) 

 практична настава (1 час) 

II - ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК СИНА 

БОЖЈЕГ 

 

2. Историјске 

околности пред 

долазак Христов 

3.Јеврејско 

ишчекивање 

Месије 

4. Свети Јован 

Претеча 

 Упознати ученике са 

културно-историјским 

приликама у Палестини 

пред Христово рођење;  

 Указати ученицима на 

старозаветна пророштва 

везана за долазак 

Спаситеља – Месије; 

 Објаснити ученицима 

улогу и значај Светог 

Јована Претече; 

 Развити свест код 

ученика о значају 

покајања и врлинског 

живота; 

 моћи да каже да су Јевреји пред 

долазак Месије били под Римском 

окупацијом и да су међу њима 

постојале поделе  

 моћи да препозна да су Јевреји 

очекивали Месију на основу 

старозаветних пророштава  

 моћи да преприча живот Светог 

Јована Претече и Крститеља 

Господњег и каже да је он 

припремао народ за долазак Христа  

 моћи да доживи врлински живот и 

покајање као припрему за сусрет са 

Христом; 

 Историјске 

околности пред 

долазак Христов 

 Старозаветна 

пророштва о 

доласку Месије 

 Свети Јован 

Претеча 
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III - УВОД У 

НОВИ ЗАВЕТ 

 

5. Нови Завет је 

испуњење Старог 

Завета 

6. Новозаветни 

списи  

7. Јеванђелисти 

 

 Упознати ученике са 

настанком новозаветних 

књига; 

 Објаснити ученицима 

кључне новозаветне 

појмове; 

 Пружити ученицима 

основ за разумевање 

смисла новозаветних 

догађаја; 

 Подстаћи ученике да 

самостално читају Свето 

Писмо. 

 моћи да закључи да је доласком 

Исуса Христа Бог склопио Нови 

Завет са људима.  

 моћи да наведе неке од 

новозаветних књига и околности 

њиховог настанка;  

 моћи да пронађе одређени 

библијски одељак; 

 моћи да каже да се Библија користи 

на богослужењима;  

 моћи да именује Јеванђелисте и 

препозна њихове иконографске 

символе; 

 бити подстакнут на читање Светог 

Писма. 

 Нови Завет је 

испуњење Старог 

Завета 

 Новозаветни списи 

(настанак, 

подела,функција, 

аутори...) 

 Јеванђелисти 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

 Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

Дидактичко методичка упутства за 

реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски  

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

 Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

IV - БОГОЧОВЕК – 

ИСУС ХРИСТОС 

8. Пресвета 

Богородица – 

Благовести 

9. Богородичини 

празници 

10. Рођење 

Христово 

11. Христос је 

Богочовек 

12. Крштење 

Христово 

13. Христова чуда 

14. Новозаветне 

заповести и Беседа 

на гори 

 Пружити ученицима 

основно знање о 

личности Пресвете 

Богородице; 

 Објаснити ученицима 

хришћанско поимање 

слободе; 

 Пружити ученицима 

основно знање о  

јеванђељским 

казивањима о Господу 

Исусу Христу; 

 Објаснити ученицима 

разлог оваплоћења Сина 

Божијег; 

 Подстаћи ученике да у 

описима  Христових 

чуда увиде љубав 

Божију 

 моћи да преприча догађај 

Благовести и да препозна да је то 

„почетак спасења“; 

 моћи да препозна службу анђела 

као гласника и служитеља Божијих; 

 моћи да препозна Богородичино 

прихватање воље Божије као израз 

слободе;  

 моћи да уочи да је за разлику од 

Еве, Богородица послушала Бога  

 моћи да преприча неке од догађаја 

из живота Пресвете Богородице и 

повеже их са Богородичиним 

празницима; 

 моћи да преприча библијски опис 

Рођења Христовог; 

 Пресвета 

Богородица – 

Благовести 

 Богородичини 

празници 

 Рођење Христово 

 Христос је 

Богочовек 

 Крштење 

Христово 

 Христова чуда 

 Новозаветне 

заповести и Беседа 

на гори 

 Христос – Онај 

који је наш „пут, 

истина и живот“ 
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15. Христос – „пут, 

истина и животˮ 

16. Лазарева 

Субота и Цвети 

17. Тајна Вечера – 

прва Литургија 

18. Страдање 

Христово 

19. Васкрсење 

Христово 

 

 Кроз Христове 

заповести о љубави и 

тумачење појединих 

одељака из Беседе на 

гори указати ученицима 

на значај љубави према 

Богу и ближњима.  

 Подстаћи ученике да 

живе по Јеванђељу; 

 Указати ученицима на 

повезаност Тајне Вечере 

и Свете Литургије; 

 Представити ученицма 

догађаје Страдања и 

Васкрсења Христовог 

као кључне за спасење 

света и човека. 

 

 моћи да препозна да је Христос 

дошао  на свет да сједини Бога и 

човека   

 моћи да преприча библијски опис  

Христовог Крштења, поста и 

кушања; 

 моћи да препозна да су Христова 

чуда израз Његове љубави према 

људима; 

 моћи да увиди разлику између 

старозаветног закона и 

новозаветних заповести о љубави; 

 бити подстакнут да прихвати 

Христа за свој животни узор; 

 моћи да преприча догађаје 

Васкрсења Лазаревог и Уласка у 

Јерусалим; 

 моћи да увиди контрадикторност 

између очекивања јеврејског народа 

спрам Христове личности; 

 моћи да хронолошки наведе 

догађаје Страсне седмице; 

 моћи да преприча библијски опис 

Тајне Вечере и у приносу хлеба и 

вина препозна Свету Литургију; 

 моћи да преприча библијски опис 

Христовог Страдања и Васкрсења 

 моћи да кроз тумачење тропара 

Христовог Васкрсења препозна да 

је Христос победио смрт и 

омогућио свима васкрсење из 

мртвих;  

 Лазарева Субота и 

Цвети 

 Тајна Вечера – 

прва Литургија 

 Страдање 

Христово 

 Васкрсење 

Христово 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

 У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном процесу.  

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 

Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота.  

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  
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V - ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА 

 

20. Вазнесење и 

Педесетница 

21. Црква у 

Јерусалиму 

22. Павле – апостол 

незнабожаца 

23. Прогони 

хришћана 

24. Свети цар 

Константин и 

крштење царства 

 

 Објаснити ученицима 

значај догађаја 

Вазнесења и 

Педесетнице; 

 Упознати ученике са 

мисионарском 

делатношћу светих 

апостола; 

 Упознати ученике са 

особеностима сведочења 

вере у раној Цркви;  

 Указати ученицима на 

узроке гоњења 

хришћана; 

 Подстаћи ученике на 

толеранцију према 

припадницима других 

вероисповести. 

 моћи да преприча догађаје 

Вазнесења и Педесетнице; 

 моћи да каже да је силаском Духа 

Светог на апостоле рођена Црква 

Христова; 

 моћи да именује неколико светих 

апостола и наведе неке од догађаја 

из њиховог живота; 

 моћи да уочи да су у Римском 

царству хришћани били гоњени и 

наведе неке од примера 

мучеништва;  

 моћи да објасни значај доношења 

Миланског едикта; 

 моћи да усвоји вредност 

толеранције међу људима 

различитих верских убеђења; 

 Вазнесење и 

Педесетница 

 Заједница у 

Јерусалиму, према 

извештају из Дела 

апосолских  

 Мисионарско дело 

светог апостола 

Павла  

 Гоњења Цркве  

 Свети цар 

Константин и 

крштење царства 

 

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

 

Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Припрема света за долазак Сина 

Божијег – 5 

Увод у Нови Завет – 5 

Богочовек Исус Христос – 16 

Црква Духа Светога – 7 

Евалуација – 1+1 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Грађанско васпитање 
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Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Седми 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Упознавање 

садржајa програма 

и начинa рада  

 

 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

 Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у претходном 

разреду школовања 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 7. разреда 

основне школе;  

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања. 

 Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика.  

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве.  

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

  

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (34 часова) 

 практична настава (2часа) 

II – 

БОГОПОЗНАЊЕ 

 

2. Процес 

сазнавања  

3. Личносно 

познање  

4. Познање Бога 

5. Бог је један, али 

није сам 

 Подстаћи ученике да 

преиспитају свој однос 

према знању и учењу; 

 Кроз очигледне примере 

и експерименте 

објаснити ученицма три 

начина сазнавања: 

објективно, субјективно 

и личносно и границе 

њихове примене (наука, 

уметност, теологија); 

 Указати ученицима на 

повезаност љубави и 

знања у црквеном 

искуству; 

 моћи да уочи да су знање и учење 

важни у његовом животу; 

 моћи да кроз очигледне примере и 

експерименте закључи да постоје 

различити начини сазнавања 

 моћи да кроз примере из личног 

искуства уочи да једино онај кога 

заволимо за нас постаје личност - 

непоновљиво и бескрајно важно 

биће;  

 моћи да повезује личносно познање 

са нашим познањем Бога; 

 моћи да препозна да нам Христос 

открива Бога као љубавну 

заједницу три личности; 

 Процес сазнавања 

као дело целе 

личности: чула, 

разум, слободна 

воља, искуство  

  Личносно 

познање, 

упознавање кроз 

љубав 

 Познање Бога 

 Бог је један, али 

није сам (Бог је 

заједница три 

личности: Отац, 

Син и Свети Дух) 
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 Објаснити ученицима да 

нам Христос открива 

Бога као Свету Тројицу; 

 Развити код ученика 

свест о љубави као 

темељу заједнице. 

 моћи да вреднује своје понашање 

на основу љубави коју исказује 

према својим ближњима; 

 бити подстакнут на одговорније 

обликовање заједничког живота са 

другима. 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

 Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

Дидактичко методичка упутства 

за реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски  

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

 Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

III - СИМВОЛ 

ВЕРЕ 

 

6. Сабори као израз 

јединства Цркве 

7. Васељенски 

сабори  

8. Символ вере 

9. Богочовек 

Христос 

 

 

 Указати ученицима на 

Саборе као израз 

јединства Цркве; 

 Објаснити појмове 

јереси и догмата; 

 Пружити ученицима 

основно знање о 

историјском контексту 

настанка Символа вере;  

 Пружити ученицима 

основ за разумевање 

основне истине о Тајни 

Богочовека Христа; 

 Развијање свести 

ученика о значају и 

месту Символа вере у 

Крштењу и Литургији;  

 моћи да уочи да је Црква на 

Саборима решавала проблеме са 

којима се сусретала кроз историју;  

 бити подстакнут да своје проблеме 

и несугласице са другима решава 

кроз разговор и заједништво; 

 знати да је Символ вере 

установљен на Васељенским 

саборима; 

 умети да интерпретира Символ 

вере;  

 знати да се Символ вере изговара 

на Крштењу и Литургији; 

 моћи да уочи да појам Богочовека 

описује Христа као истинитог Бога 

и истинитог Човека; 

 Сабори као израз 

јединства Цркве 

 Васељенски 

сабори  

 Символ вере 

 Христос је 

истинити Бог и 

истинити Човек 

IV - 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

 

10. Светотајински 

живот Цркве  

11. Света 

Литургија – 

светајна Цркве 

 Пружити ученицима 

основ за разумевање да се 

кроз учешће у Светим 

Тајнама Цркве наш живот 

и сви његови елементи 

узводе у личносни однос 

са Богом; 

 Пружити ученицима 

основ за разумевање 

смисла и значаја Светих 

Тајни; 

 моћи да увиди да Црква Светим 

Тајнама повезује човека са Богом у 

најважнијим моментима његовог 

живота (рођење и духовно рођење 

– Крштење, венчање и Брак, 

Црквена брига за болесне у 

јелеосвећењу...) 

  моћи да увиди да је Литургија 

извор и циљ свих Тајни Цркве; 

 Светотајински 

живот Цркве  

 Света Литургија 

као светајна Цркве 

 Свете Тајне 

Крштења и 

Миропомазања  

 Света Тајна 

Исповести 
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12. Свете Тајне 

крштења и 

миропомазања  

13. Света Тајна 

исповести 

14. Света Тајна 

брака 

15. Монашка 

заједница  

16. Света Тајна 

рукоположења 

17. Молитвословља 

Цркве 

 Развијање свести 

ученика о неопходности 

личног учествовања у 

светотајинском животу 

Цркве. 

 знати да је Причешће врхунац 

светотајинског живота 

  моћи да препозна Крштење и 

Миропомазање као Тајне уласка у 

Цркву;  

 бити подстакнут да на покајање 

гледа као на промену начина 

живота; 

 моћи да увиди да су брак и 

монаштво два пута која воде ка 

Богу;  

 моћи да разликује и именује 

службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон и народ); 

 моћи да препозна своју службу у 

Цркви; 

 моћи да у молитвословљима уочи 

важност природних елемената 

(воде, грожђа, жита, светлости...) 

 бити подстакнут на учествовање у 

светотајинском животу Цркве; 

 Света Тајна брака 

(слика Христа и 

Цркве) 

 Монашка 

заједница (искорак 

ка животу будућег 

века) 

 Света Тајна 

Рукоположења  

 Молитвословља 

Цркве 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

 У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном процесу.  

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 

Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота.  

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

V - СРПСКА 

ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 

 

18. Света браћа 

Кирило и Методије 

19. Свети Сава 

20. Срби светитељи  

21. Крсна слава и 

обичаји 

 Објаснити ученицима 

значај мисионарске и 

просветитељске 

делатности Свете браће и 

Светог Саве; 

 Указати ученицима кроз 

примере српских 

светитеља на значај 

стицања хришћанских 

врлина; 

 

 

 моћи да препозна да култура и 

писменост Словена имају корен у 

мисионарској делатности 

просветитеља равноапостолних 

Кирила и Методија; 

 моћи да објасни просветитељску  

улогу и значај Светога Саве за 

српски народ; 

 бити подстакнут да доживи српске 

светитеље као учитеље 

хришћанских врлина; 

 Света браћа 

Кирило и 

Методије 

 Свети Сава 

 Срби светитељи 

(вероучитељ ће на 

више часова 

описати живот и 

подвиге неколико 

светитеља Српске 

Цркве по избору: 

- Света лоза 

Немањића 
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22. Српска црквена 

баштина 

 

 Указати ученицима на 

историјски пут Српске 

Цркве кроз житија 

изабраних светитеља; 

 Подстаћи ученике да 

развију доживљај Крсне 

славе као  молитвеног 

прослављања Бога и 

светитеља; 

 Развити код ученика 

свест о важности 

неговања традиције и 

обичаја (Крсна слава, 

литије, храмовне и 

градске славе); 

 Пружити ученицима 

могућност да сагледају 

улогу СПЦ у развоју 

српске културе и 

идентитета. 

 моћи да препозна неговање 

српских православних обичаја као 

начин преношења искуства вере и 

прослављања Бога и светитеља  

 моћи да препозна евхаристијску 

симболику у елементима Крсне 

Славе; 

 бити подстакнут да прослављање 

Крсне славе везује за Литургију 

 бити подстакнут да доживи, 

вреднује и негује богатство и 

лепоту српске културне баштине. 

- Св. цар Лазар 

- Св. Василије 

Острошки 

- Св. Николај 

Жички и 

Охридски 

- Св. Петар 

Цетињски 

- Св. Вукашин из 

Клепаца) 

 Крсна слава и 

обичаји (литије, 

храмовне и 

градске славе...) 

 Српска црквена 

баштина 

 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

 

Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Богопознање – 5 

Символ Вере – 6 

Светотајински живот Цркве – 11 

Српска Црква кроз векове – 11 

Евалуација – 1+1 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Биологија 

5. Физика 

6. Ликовна култура 

7. Музичка култура 

8. Грађанско васпитање 

9. Техничко и информатичко образовање 
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Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова: 34 

Разред: Oсми 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Упознавање 

садржајa програма 

и начинa рада  

 

 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

 Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у претходном 

разреду школовања. 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 8. разреда 

основне школе;  

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања. 

 Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика.  

 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ 

као настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу 

Цркве.  

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и 

са начином вредновања њиховог 

рада. 

  

 

II - ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА БОЖЈА 

2. Човек - икона 

Божја и свештеник 

твари 

3. Хришћанско 

схватање личности 

4. Грех као 

промашај 

човековог 

назначења 

5. Новозаветне 

заповести Божје 

 Продубити код ученика 

знање о човеку као 

икони Божијој у свету; 

 Развити свест код 

ученика о неопходности 

живота у заједници;  

 Развити свест код 

ученика да је грех 

злоупотреба слободе; 

 Омогућити ученицима 

основ за разумевање 

хришћанског појма 

слободе; 

 моћи да увиди да је човек икона 

Божија јер је слободна личност и 

да је служба човекова да буде 

спона између Бога и света. 

 моћи да увиди да се човек 

остварује као личност у слободној 

заједници љубави са другим. 

 бити подстакнут да учествује у 

литургијској заједници. 

 моћи да сагледа грех као промашај 

људског назначења; 

 моћи да разликује слободу од 

самовоље;        

 Човек - икона 

Божја и свештеник 

твари 

 Хришћанско 

схватање личности 

 Грех као промашај 

човековог 

назначења 

 Две велике 

заповести о 

љубави 

 Слобода и љубав у 

хришћанском 

етосу 
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6. Слобода и љубав 

у хришћанском 

етосу 

 Подстаћи ученике на 

узајамну љубав и 

поштовање; 

 Подстаћи ученике на 

стално преиспитивање 

свог живота.  

 моћи да увиди да човек може бити 

роб својих лоших особина и 

навика;  

 бити подстакнут да увиди вредност 

ближњега у сопственом животу; 

 моћи да усвоји став да једино кроз 

љубав човек може превазићи 

конфликт; 

 моћи да вреднује своје поступке на 

основу Христових заповести о 

љубави.  

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (32 часова) 

 практична настава (2часа) 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

 Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

Дидактичко методичка упутства 

за реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски  

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

III - 

ПОДВИЖНИЧКО –

ЕВХАРИСТИЈСКИ 

ЕТОС 

 

7. Хришћански 

подвиг  

8. Подвизи 

Светитеља 

9. Пост 

10. Хришћанске 

врлине 

11. Евхаристијски 

поглед на свет 

 

 Омогућити ученицима 

основ за правилно 

разумевање 

хришћанског подвига; 

 Упутити ученике на 

смисао подвига 

светитеља; 

 Објаснити ученицима 

начин, смисао и циљ 

поста; 

 Упознати ученике са 

Житијима Светих; 

 Развити евхаристијски 

етос код ученика. 

 моћи да увиди да је подвиг начин 

живота у Цркви; 

 моћи да препозна различите 

подвиге као путеве који воде ка 

истом циљу;   

 моћи да објасни кад и како се 

пости; 

 моћи да увиди смисао и значај 

поста; 

 бити подстакнут на пост и молитву 

као начин служења Богу; 

 бити подстакнут да развија 

хришћанске врлине; 

 бити подстакнут да се критички 

односи према својим поступцима; 

 бити подстакнут да чита Житија 

Светих; 

 бити подстакнут да заснује свој 

однос према Богу на захвалности. 

 Хришћански 

подвиг  

 Примери подвига: 

свети људи су 

имали различите 

подвиге 

 Хришћански пост 

(духовни смисао, 

начин поста, 

евхаристијски, 

једнодневни и 

вишедневни пост) 

 Основне 

хришћанске 

врлине 

 Евхаристијски 

поглед на свет 
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IV – ЛИТУРГИЈА 

 

12. Молитва - 

лична и саборна 

13. Црква је Тело 

Христово 

14. Божанствена 

Литургија (опис 

тока Литургије) 

15. Литургијски 

простор (делови 

храма) 

16. Освећење 

времена 

 

 Указати ученицима на 

значај личне и саборне 

молитве;  

 Објаснити ученицима 

важност Литургије 

тумачењем значења 

речи Евхаристија и 

Литургија (захвалност 

и заједничко дело); 

 Указати ученицима да 

је литургијско сабрање 

израз Цркве као Тела 

Христовог; 

 Указати ученицима на 

целину литургијског 

догађаја као узајамног 

даривања Бога и 

његовог народа 

 Упознати ученике са 

смислом и основним 

елементима Литургије; 

 Подстаћи ученике на 

заједничко учешће у 

богослужењима; 

 Објаснити  ученицима 

динамику 

богослужбеног 

времена. 

 моћи да увиди да је молитва 

разговор са Богом; 

 бити подстакнут да преиспита и 

обогати свој молитвени живот; 

 моћи да схвати личну молитву као 

припрему за саборну молитву; 

 моћи да објасни значење речи 

Литургија и Евхаристија; 

 моћи да однос међу члановима 

Цркве пореди са повезаношћу 

удова у људском телу; 

 моћи да препозна неке од 

елемената Литургије; 

 моћи да увиди да Молитва 

Господња има литургијску основу; 

 моћи да наведе најважније делове 

храма и препозна њихову 

богослужбену намену. 

 моћи да именује нека богослужења 

и да зна да постоје покретни и 

непокретни празници; 

 бити подстакнут да активније 

учествује у богослужењима; 

 Молитва - лична и 

саборна 

 Црква је Тело 

Христово 

 Божанствена 

литургија  

- Проскомидија 

- Литургија речи 

(јектенија, мали 

вход, читања) 

- Евхаристија 

(велики вход, 

анафора, Молитва 

Господња, 

причешће) 

 Литургијски 

простор (делови 

храма) 

 Повезивање 

времена са 

литургијским 

доживљајем 

вечности (дневни, 

недељни и 

годишњи 

богослужбени 

круг) 

 Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

 У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном процесу.  

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 

Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота.  

 

 

 

V - ЦАРСТВО 

БОЖЈЕ 

 

17. Царство Божје – 

циљ стварања  

 Објаснити ученицима да 

је Царство Божије 

крајњи циљ историје; 

 

 

 моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да постане Царство 

Божије; 

 

 

 Царство Божије – 

циљ стварања  

 Васкрсење мртвих 

и живот будућег 

века 
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18. Живот будућег 

века 

19. Сведоци 

Царства Божјег  

20. Обожење – циљ 

хришћанског 

живота 

21. Знаци присутва 

Царства Божјег у 

овом свету (чуда, 

мошти...) 

22. Икона – прозор 

у вечност 

 

 Указати ученицима на 

повезаност између 

васкрсења мртвих и 

Царства Божијег; 

 Објаснити ученицима 

појам обожења 

указујући им на 

библијски опис 

Преображења 

Господњег; 

 Развијање свести 

ученика да је Литургија 

икона Царства Божјег; 

 Упознати ученике са 

сведочанствима 

присуства Божијег у 

овом свету (чуда, 

мошти...); 

 Предочити ученицима 

улогу Цркве у свету; 

 Пружити ученицима 

основно знање о 

икономији Духа 

Светога; 

 Упознати ученике са 

иконографијом као 

изразом есхатолошког 

стања света и човека. 

 

 моћи да објасни да Царство Божије 

у пуноћи наступа по другом 

Христовом доласку и васкрсењу 

мртвих; 

 моћи да објасни да је Бог створио 

човека као сарадника на делу 

спасења; 

 моћи да препозна да је Литургија 

икона Царства Божијег; 

 бити подстакнут да активније 

учествује у Светој Литургији. 

 моћи да преприча догађај 

Преображења Господњег; 

 моћи да повеже појмове светости и 

обожења са дејством Светога Духа 

 моћи да препозна да је предукус 

Царства Божијег присутан у 

моштима, чудотворним иконама, 

исцељењима... 

 моћи да препозна разлику између 

православне иконографије и 

световног сликарства; 

 моћи да препозна икону као 

символ Царства Божијег; 

 бити подстакнут да на правилан 

начин изражава поштовање према 

хришћанским светињама. 

 Етос хришћана 

као сведочанство 

Царства Божијег  

 Обожење – живот 

у савршеној 

заједници с Богом 

и другима 

 Знаци присутва 

Царства Божијег у 

овом свету (чуда, 

мошти...) 

 Икона – прозор у 

вечност 

 

 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

 

Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Човек је икона Божија – 6 

Подвижничко-евхаристијски етос – 

7 

Литургија – 9 

Царство Божије – 8 

Евалуација – 1+2 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Биологија 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Грађанско васпитање 

7. Техничко и информатичко образовање 

 

 


