
3. РАЗРЕД 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Изборни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

         Годишњи план рада наставника за изборни предмет Грађанско васпитање (1 час 

недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је 

одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и 

спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући 

принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

 

ИСХОДИ 

По завршеном разреду 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-својим понашањем 

показује да прихвата 

различитост других; 

– препознаје у свом 

окружењу примере 

неједнаког поступања 

према некој особи или 

групи на основу неког 

њиховог 

личног својства; 

– се понаша на начин који 

уважава сопствене и туђе 

потребе, права и осећања у 

свакодневним ситуацијама; 

– укаже на упрошћено, 

поједностављено, 

генерализовано и нај- 

чешће нетачно 

приказивање некога на 

приказаним примерима; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Сви различити, а сви 

равноправни 

Различитост 

Живот у заједници у којој би 

сви људи били исти (по полу, 

узрасту, вери, националности, 

образовању, интересовању). 

Различитост као богатство 

једне друштвене заједнице. 

Отвореност и затвореност за 

различитости. 

Различитости у нашој 

локалној заједници. 

Равноправност мушкараца 

и жена 

Уважавање разлика уз једнака 

права, одговорности и 

могућности. Дечаци и 

девојчице – сличности и 

разлике, иста права и 

могућности. 

Осетљиве друштвене групе 

Групе којима је услед 

специфичних разлика 

потребна додатна 

подршка како би имале исте 

шансе и могле равноправно 

да се укључе у живот 

заједнице и остваре своје 

потребе и права. 

Стереотипи и предрасуде 



Упрошћено, 

поједностављено, 

генерализовано и најчешће 

нетачно приказивање некога 

(сви дечаци су, све девојчице 

су, сви Роми 

су). Негативно мишљење 

појединаца о некоме ко се не 

познаје 

довољно. Стереотипи и 

предрасуде као основ за 

дискриминацију. 

Дискриминација 

Неједнако поступање према 

особи или некој групи на 

основу неког њиховог личног 

својства (пол, узраст, вера, 

националност, 

образовање, инвалидитет), 

што за последицу има 

нарушавање њихових 

права и достојанства. 

Једнако поступање према 

неједнакима као вид 

дискриминације. 

Етикетирање, ружни надимци 

као вид дискриминације. 

– наведе неколико 

институција у свом 

окружењу које брину о 

потребама и правима 

грађана, посебно деце; 

– наведе шта би волео да 

има у својој локалној 

заједници што сада 

недостаје; 

– тражи помоћ у 

ситуацијама кршења својих 

или туђих права; 

– наведе једно удружење 

грађана у свом окружењу и 

опише чиме се бави; 

– опише на које све начине 

деца његових/њених година 

могу да брину о својој 

локалној заједници; 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Ја и други у локалној 

заједници 

Локална заједница 

Место где грађани 

задовољавају највећи број 

својих потреба и 

остварују највећи број својих 

права. 

Потребе и права које деца 

задовољавају у локалној 

заједници 

– за образовањем, 

здравственом заштитом, 

одмором, игром, 

учествовањем у спортским, 

кулурним и уметничким 

активностима. 

Комуналне услуге 

Услуге од општег интереса за 

све грађане локалне заједнице 



– водa, превоз, путеви, 

паркинг, отпад, осветљење, 

паркови, пијаце, димничари. 

Институције и организације  

Локалне заједнице у области 

образовања, културе, 

здравља, спорта и рекреације, 

очувања околине, 

безбедности, верске 

организације. 

Активности и допринос 

удружења грађана у локалној 

заједници. 

Наша локална заједница 

Брига наше локалне заједнице 

о потребама и правима својих 

грађана,. 

Брига наше локалне заједнице 

о деци различитих својстава 

(пол, узраст, сиромаштво, 

здравље). 

Доступност садржаја у нашем 

окружењу слепим или глувим 

особама, родитељима са 

дечијим колицима или 

особама у 

инвалидским колицима 

(пешачки прелази, школа, дом 

здравља, продавница, превоз). 

Брига деце о својој локалној 

заједници – о отпаду, 

биљкама и животињама, 

споменицима културе, 

уметничким делима, потро- 

шњи воде, пружање помоћи 

онима којима је то потребно. 

Удружење грађана у нашем 

окружењу некад и сад. 

– препознаје примере 

солидарности у свом 

окружењу, причама, 

филмовима; 

– укаже вршњацима на 

особе или групе у свом 

окружењу којима 

ПРОЦЕСИ  У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Снага узајамне помоћи 

Солидарност 

Потреба узајамне бриге и 

одговорности међу људима. 

Лажна солидарност. 

Разлика између саосећања, 

сажаљења и солидарности. 



је потребна помоћ и 

подршка; 

– објасни разлику између 

саосећања, солидарности и 

сажаљења на датом 

примеру; 

Примери акција солидарности 

у нашој локалној заједници 

(мобе, 

добровољно давање крви и 

хуманитарне акције за лечење 

болесних, СМС акције 

прикупљања новца). 

Ситуације у којима свакоме 

може бити потребна помоћ 

(болест, сиромаштво, ратови, 

поплаве, земљотреси, пожари, 

миграције). 

Медији као подршка 

солидарности. 

Волонтирање 

Добровољно ангажовање 

појединаца и група у 

пружању помоћи 

људима, животињама, 

биљкама. 

Мотиви волонтера – веровање 

у снагу узајамне помоћи, 

човекољубље и хуманост. 

Волонтерске акције 

ученика/ученица 

школе у локалној заједници 

(чишћење јавних површина, 

сађење биљака, помоћ старим 

људима, удомљавање 

напуштених кућних 

љубимаца). 

Активности волонтера 

Црвеног крста у нашој 

локалној заједници. 

– пажљиво слуша 

саговорника, слободно 

износи мишљење, 

образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да 

други могу имати 

другачије мишљење; 

– испољава 

заинтересованост за 

сарадњу и учешће у 

групном 

раду; 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција солидарности у 

локалној 

заједници 

Планирање и извођење 

акције солидарности у 

локалној 

заједници 

Утврђивање коме је у 

заједници потребна помоћ. 

Одређивање циља акције. 

Припрема плана акције – 

подела улога, договор о 

роковима, начину 

реализације. 



– заједно са осталим 

ученицима учествује у 

проналажењу особа 

којима је потребна помоћ, у 

изради плана и реализацији 

акције, њеној промоцији и 

вредновању. 

Извођење и документовање 

акције –видео, фотографије, 

текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу 

школе –приказивање другим 

одељењима, родитељима и 

сл., прављење постера или 

паноа, објављивање прилога у 

школском листу. 

Вредновање акције – чиме 

смо задовољни, шта је могло 

бити боље. 

 

Кључни појмови садржаја: равноправност, стереотипи и предрасуде, дискриминација, 

локална заједница, солидарност, волонтирање 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

Припрема, организује, мотивише, чита, усмено излаже,  приказује, показује,  демонстрира, 

подржава, усмерава активности ученика, подстиче ученике на увиђање и повезивање са 

садржајима, води разговор, даје повратну информацију ученицима, обезбеђује наставна 

средства или упућује ученике да их сами пронађу; прати, вреднује. 

 

АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА 

Посматра, црта, пише, описује, прича, извештава, процењује, групише, прати, истражује, 

игра, глуми, сарађује, износи мишљење, даје предлоге, образлаже идеје, процењује 

сопствено напредовање и напредовање групе.  

 

НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА 

Интерактивна радионица, представљање покретом/цртежом,  прављење беџа/стрипа, 

игровне активности,  искуствено учење кроз размену у групи, играње улога, дискусије, 

симулације, мини истраживања, студије случаја.  

Облик рада:   

  - фронтални 

 - индивидуални 

  - рад у пару 

  - групни 

 

Методе рада:  

    - дијалошка 

    - илустративно- демонстративна 

     - интерактивна 

     - истраживачка 

    - игра улога 

 

Наставна средства: Уџбеник, потребан материјал 



КОРЕЛАЦИЈА 

Српски језик –  језичка култура (причање о догађајима и доживљајима; описивање људи, 

животиња и природе усмено и писано; комуникација; говорне вежбе: драматизација), 

правопис.  

Природа и друштво – природа, човек друштво (Групе људи: становнци и народи краја; 

права и обавезе, обичаји, суживот); начин преношењаи мере заштите од заразних болести 

и болести. 

Ликовна култура – тумачење визуелних информација; визуелне карактеристике биљака, 

животиња, знаци, симболи, униформе, заставе, ношње; кратки анимирани филмови, 

рекламе, билборди; лепо писање – плакат. 

Музичка култура – филмска музика, музика и здравље, дигитализација. 

Пројектна настава – самостално проналажење информација, способност решавања 

проблема, рад у групи, критичко мишљење, доношење одлука, аргументовање, 

преузимање одговорности, поштовање рокова, планирање. 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Комуникација 

Уме да слуша излагање саговорника до краја и без упадица. Изражава своје ставове, 

мишљења, осећања на позитиван, конструктиван и аргументован начин. Познаје 

различите облике комуникације и њихове одлике. 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење. 

Понаша се одговорно, хумано и толератно.  

Сарадња  

 Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад 

сопствених. Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи 

или пару. Критички процењује свој рад и рад чланова групе,и уме да представи резултате 

рада. 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 Развија нове вештине и примењује их у практичном раду.Учествује у самосталним и 

тимским пројектима. 

Компетенција за целоживотно учење  

Ученик уме да планира време за учење и да организује процес учења и управља њим.  

Рад с подацима и информацијама 

Користи информационе технологије за чување, презентацију и основну обраду података. 

Дигитална компетенција 

Приликом решавања проблема уме да одабере одговарајућа ИКТ средства. Eфикaснo 

кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 



Решавање проблема 

Ученик вреднује примену датог решења, идентификује његове добре и слабе стране и 

формулише препоруке за наредно искуство са истим или сличним проблемским 

ситуацијама. Ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ  

Могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима, 

како прикупља податке, како аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани 

показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, 

наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од 

интерпретације, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, 

предвиде последице, дају креативна решења. Наставник, такође, прати и вреднује како 

ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, 

да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко 

мишљење или критицизам, колико су креативни. 

 

 

 

Изборни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Годишњи план рада наставника (1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљеви 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржаји вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и реглигијских заједница које живе и делују на нашим просторима, 

да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући 

слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски 

припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. 

Упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве 

или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и 

свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.  

 

Задаци: 

• да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, 

као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, 

а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија 

екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

• да развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања 

човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу 

са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божју и за себе; 



• развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из 

сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, 

народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка 

изналажењу равнотеже између заједница и властите личности и ка остваривању 

сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

• да изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у 

којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

• да изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за 

разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.  

 

Садржај програма 

• Бог је створио јединствен свет и то као многе друге конкретне врсте ни из чега (узрок 

постојања света јесте Божја слобода) 

• Последице створености по природи и њено постојање (конкретност врста и бића 

значи њихову међусобну раздељеност – индивидуалност, али и њихову 

потенцијалну пропадљивост, смрт зато што су створене ни из чега) 

• Стварање човека ни из чега створеног по „икони и подобију Божјем“ (разлике између 

природе и личности човека) 

• Евхаристија као освет у малом (Литургија као сједињење свих створења преко 

човека, Исуса Христа с Богом Оцем) 

• Стварање света и човека у православној иконографији 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

• уоче да конкретни људи као личности нису постојали пре него што су се родили; 

• спознају да је Бог из љубави створио вечност; 

• уоче да је Бог створио свет као скуп конкретних врста; 

• запазе да је Бог на крају свега створио човека као личност; 

• уоче разлику између природе и личности код човека; 

• уоче да се структура створеног света огледа у Литургији. 

 

Наставне јединице 

1. Увод – упознавање ученика са градивом и методама рада 

2. Свет је створен ни из чега 

3. Систематизација 

4. Стварање различитих врста 

5. Систематизација 

6. Човек – врхунац Божјег стварања 



7. Систематизација 

8. Бог ствара свет слободно 

9. Бог је створио свет из љубави и жели да он вечно постоји 

10. Систематизација 

11. Бог се брине о свету 

12. Конкретност врста и њихова раздељеност 

13. Систематизација 

14. Раздељеност бића и њихова пропадљивост 

15. Стварање човека као „иконе и подобија Божјег“ 

16. Систематизација 

17. Човек – свештеник твари 

18. Човек је природи смртан 

19. Систематизација 

20. Личност као заједница љубави 

21. Личност као заједница љубави 

22. Систематизација 

23. Литургија – заједница љубави 

24. Литургија – заједница са људима и Богом 

25. Систематизација 

26. Твар у Литургији 

27. Систематизација 

28. Евхаристија – свет у малом 

29. Систематизација 

30. Евхаристија – сједињење створења преко човека са Богом Оцем 

31. Систематизација 

32. Брига за творевину (екологија) са православног становишта 

33. Систематизација 

34. Стварање света и човека у православној иконографији 

35. Систематизација 

36. Систематизација 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАMА 

I – УВОД 

 1. Свет је 

створен за 

тебе, чувај га! 

– уводни час 

 

• Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом и 

начином 

реализације 

Когнитивни аспект:  

• моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 

3. разреда основне 

школе; 

• Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета 



наставе 

Православног 

катихизиса;  

• Мотивисање 

ученика за 

похађање 

верске 

наставе 

 • моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања. 

Афективни аспект: 

•ученик ће бити 

мотивисан да 

активно учествује 

на часовима верске 

наставе 

(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 рад 

II – БОГ 

СТВАРА 

СВЕТ И 

ЧОВЕКА 2. 

Свето Писмо 

нам сведочи о 

настанку 

света 

3. Света 

некада 

уопште није 

било (1. и 2. 

дан стварања) 

4. Све је биље 

створено и 

Сунцем 

• пружити 

ученицима 

основна знања 

о учењу 

Цркве о 

стварању 

света;  

• омогућити 

ученицима да 

разумеју да 

Бог ствара 

природу и 

човека, јер 

жели да их 

воли и да буде 

Когнитивни аспект:  

• препознати неке 

елементе библијске 

повести о стварању 

света;  

• моћи да препозна 

и именује иконе на 

којима су 

представљени дани 

стварања света, на 

основу библијске 

повести; 

• моћи да увиди да 

је свет скуп 

конкретних врста 

живих бића која су 

• Појам Светога 

Писма као књиге 

откривења  

• Стварање 

невидљивог 

светадуховних 

сила - анђела  

• Библијско  

казивање о 

стварању света 

по данима  

• Стварање 

човека • Песма 

„Молитва“ 

Бранко 

Радичевић(песни

Врсте наставе 

Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе:  

• теоријска 

настава (34 

часова) 

• практична 

настава (2 часа)  

 

Место 

реализације 

наставе  

• Теоријска 

настава се 



обасјано (3. и 

4. дан 

стварања) 

 5. Све врви 

од живота ( 5. 

и 6. дан 

стварања) 6. 

Створен сам 

да личим на 

Бога 

са њима 

заједно; 

• Пружити 

ученицима 

могућност да 

разумеју да је 

човек у 

природној 

вези са свим 

оним што је 

Бог претходно 

створио, али 

да се 

разликује од 

свих 

створених 

бића;  

• Објаснити 

ученицима да 

је човек икона 

Божја (сличан 

Богу) зато 

што је 

створен као 

слободна 

личност и 

једини позван 

да буде 

домаћин 

света; • 

Омогућити 

ученицима да 

увиде разлику 

између Бога и 

створене 

природе. 

уједињена, једна 

другима потребна и 

да она чине велику 

заједницу љубави – 

Цркву;  

• моћи да објасни 

да је свет створен 

љубављу Божјом; 

 • моћи да разуме 

да се права слобода 

изражава као љубав 

према другим 

људима, природи и 

Богу;  

• уочити да је човек 

сличан Богу. 

Афективни аспект:  

 бити подстакнут да 

развија љубав 

према ближњима, 

природи и Богу;  

• развијати жељу и 

свест о важности 

бриге према 

ближњима и 

природи 

к се диви Божјем 

стварању и моли 

благослов...)  

• Прича „Паче“ 

А. Солжењицин 

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. 

 

III – БОГ 

НАС ВОЛИ  

7. Бог ствара 

свет из 

љубави 8. Бог, 

људи и 

природа  

9. Свет не 

може без Бога  

• Омогућити 

ученику да 

увиди да је 

Бог створио 

свет из 

љубави;  

• Омогућити 

ученику да 

увиди да се 

Бог брине о 

Когнитивни аспект: 

 • знати да је Бог 

створио свет из 

љубави и да 

објасни како зна да 

Бог воли свет;  

• препознати да Бог 

брине о свету и да 

наведе примере 

• Прича 

„Шишарка“ или 

прича „Себични 

џин“ О. Вајлд (са 

правим крајем, 

кад се појављује 

Христос...) 

 • Прича Св. 

Владике 

Николаја о томе 

• Реализација 

програма требало 

би да се одвија у 

складу с 

принципима 

савремене активне 

наставе, која 

својом динамиком 

подстиче ученике 

на истраживачки 



10. Бог се 

брине о свету 

11. Божићни 

весници 

 

 

свету; • 

Омогућити 

ученику да 

разуме да је 

Бог из бриге 

према свету и 

човеку послао 

свога Сина у 

свет. 

Божјег старања о 

свету;  

• увидети кроз своје 

креативне 

способности да је 

човек сличан Богу;  

• увидети да Бог 

жели да свет 

постоји вечно;  

• увидети да су Бог, 

људи и природа 

различити, али да 

нису потпуно 

раздељени;  

• увидети 

различитост која 

постоји између 

Бога и створеног 

света;  

• знати да је Бог из 

бриге према свету и 

човеку послао свога 

Сина у свет; 

 • упознати улогу 

анђела као 

сарадника Божјих у 

старању о свету;  

• уочити да је свет 

смртан ван 

заједнице са Богом; 

 • упознати сдржај 

молитве Анђелу 

чувару;  

• усвојити текст и 

мелодију песме 

„Анђели певају“. 

Афективни аспект:  

• бити подстакнут 

да развија свест о 

томе да је важан 

зато што га воли 

Бог и његови 

ближњи ;  

• бити подстакнут 

да се труди да воли 

све људе (чак и оне 

како је Господ са 

Богородицом 

избавио пастира 

Давида из 

невоље (кад је 

заспао у пећини 

а змија му легла 

на груди...)А 

кад је одрастао 

Цар Давид је 

описао 

Богородицу и 

Христа у псалму 

 • „Љубавна 

песма“, М. 

Данојлић (о 

маслачку и 

облачку) 

 • Јављање 

анђела 

Богородици; 

 • Јављање 

анђела Јосифу; 

 • Сусрет 

Богородице и 

Јелисавете; 

 • Јављање 

анђела 

пастирима; 

 • Јављање 

анђела 

мудрацима;  

• Анђео јавља 

Јосифу да 

склони породицу 

у Египат; • 

Молитва Анђелу 

чувару; 

 • Песма: 

„Анђели певају“. 

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.  

• 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, 



од којих је веома 

различит). 

способностима и 

мотивацији 

ученика. 

 

IV – 

ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И 

СВЕТА КРОЗ 

ЧОВЕКА 12. 

Човек 

домаћин и 

свештеник у 

свету  

13. Свети 

Сава 

14. Свети 

Сава брине о 

нама 15. 

Радост 

служења 

• Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање да 

се лични 

однос са 

Богом 

остварује кроз 

служење Богу 

и ближњима;  

• Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање да 

природи и 

човеку вечно 

постојање 

дарује Бог; 

 • Омогућити 

ученику да 

увиди да су 

светитељи 

најбољи 

пример 

односа човека 

са Богом; 

 • Пружити 

ученицима 

основна знања 

о о Светоме 

Сави као 

нашем 

примеру 

служења. 

Когнитивни аспект: 

 • уочити да је 

човек посредник 

између Бога и 

природе и да Бог са 

природом разговара 

преко човека;  

• проширити своје 

знање о служењу 

Светога Саве Богу 

и нашем народу;  

• уочити да нема 

љубави без 

служења ближњима 

• упознати 

библијску повест о 

Христовом 

служењу 

Апостолима. 

Афективни аспект: 

 • бити подстакнут 

да љубав 

препознаје као 

служење; 

 • знати да кроз 

чињење дела 

љубави према 

ближњима, постаје 

сличан Христу и 

светитељима 

Божјим. 

• Прича „ Три 

дрвета“(Ова 

прича је и 

Божићна и 

Васкршња) 

 • Подизање 

задужбина – 

најзначајније 

задужбине 

Светога Саве и 

Светог Симеона 

Мироточивог  

• Јеванђељско 

казивање о 

Христовом 

служењу – 

прање ногу 

апостолима и 

Тајна вечера  

• Прича: 

Доброчинство – 

најлепши начин 

да постојиш, из 

књиге «Мали 

анђео», Н. 

Витошевић. 

• 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 

V – 

ЛИТУРГИЈА

ПРЕОБРАЖЕ

НИ СВЕТ  

16. Наши 

дарови 

благодарност

и (опис н.ј. - 

твар у 

Литургији)  

17. Литургија 

- преображај 

света  

18. Литургија 

– молитва за 

спасење 

човека и света  

19. 

Васкресење 

Лазарево  

20. Васкрсење 

Христово 

• Ученицима 

пружити 

основ за 

разумевање да 

хлеб и вино – 

наши дарови -

представљају 

свет у малом;  

• Ученицима 

пружити 

основ за 

разумевање 

разлога 

приношења 

Богу хлеба и 

вина на 

Литургији;  

• Пружити 

основ за 

разумевање да 

се на 

Литургији 

молимо за 

спасење 

целога света;  

• Омогућити 

ученицима да 

увиде да се на 

Литургији 

остварује 

спасење 

човека и 

света;  

• Ученицима 

пружити 

основ за 

разумевање да 

нас Христос 

толико воли 

да је дао свој 

живот за нас и 

да је васкрсао 

да победи 

смрт за нас. 

Когнитивни аспект:  

• препознати да је 

Литургија 

захвалност Богу;  

• уочити да се 

захвалност Богу 

показује кроз наше 

дарове;  

• уочити да наши 

дарови хлеб и вино 

представљају свет у 

малом;  

• увидити везу 

Литургије и 

спасења човека и 

света;  

• проширити своја 

знања о празнику 

Васкрсења;  

• увидити шта за 

створену прируду 

значи Христово 

Васкрсење; 

 • усвојити текст и 

мелодију песме 

„Људи ликујте“ 

Афективни аспект:  

• бити подстакнут 

да учествује на 

Литургији како би 

показао Богу да 

жели да буде у 

заједници са Њим;  

• бити подстакнут 

да у себи развија 

осећај захвалности 

према Богу и 

својим ближњима. 

• Твар у 

Литургији – хлеб 

и вино  

• Песма“Како 

настаје хлеб“ 

Лидија Поповић 

 • Твар у 

Литургији – 

тамјан, уље, 

восак, вода, 

врба, бадњак, 

јаје, жито, 

грожђе... 

 • Прича о 

удовичиној 

лепти • Велика 

Јектенија • 

Прича „Мудри 

чобанин“ 

Патријарх 

српски Иринеј 

Гавриловић(при

ча о причешћу) 

 • Библијско 

казивање о 

васкрсењу 

Лазара • 

Казивање о 

женама 

мироносицама 

на Христовом 

гробу ((„Зашто 

тражите живога 

међу мртвима“)  

• Васкршња 

прича „ И 

жовотиње“ 

Зинаида Хипијус 

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  

Бог ствара свет и 

човека – 7  

Бог нас воли – 7 

Заједница Бога и 

света кроз човека– 

6  

Литургија – 

преображени свет 

– 7  

Човек и природа - 

6  

Евалуација – 1+1 



VI – ЧОВЕК 

И ПРИРОДА  

21. Све чека 

на љубав 

човека 22. 

Чувамо 

дарове Божје 

љубави  

23. Стварање 

света у 

православној 

иконографији 

24. Икона 

света 

створеног за 

мене 

• Ученицима 

пружити 

неопходно 

знање да 

разумеју да је 

човек 

одговоран за 

очување 

природе;  

• Омогућити 

ученицима да 

увиде на које 

све начине 

људи данас 

уништавају 

природу, тј. 

да увиде да 

загађење 

природе 

потиче од 

човека; 

 • Омогућити 

ученицима да 

разумеју да је 

човек позван 

од Бога да 

брине о 

природи; 

 • Упознати 

ученике са 

примерима 

изражавања 

љубави према 

природи;  

• Развијати 

код ученика 

скромност; 

 • Установити 

обим и 

квалитет 

знања 

стечених у 

току школске 

године из 

Православног 

катихизиса. 

Когнитивни аспект: 

 • препознати личну 

одговорност за 

творевину;  

• увидити да се 

загађењем наше 

околине, загађује 

цео свет;  

• увидити да се на 

православним 

иконама стварања 

света и човека, 

приказује зависност 

природе од човека; 

• препознати 

представе које 

приказују догађаје 

везане за стварање 

света;  

• уочити у којој 

мери је напредовао 

и савладао градиво 

Православног 

катихизиса трећег 

разреда основне 

школе.  

Афективни аспект:  

• бити подстакнут 

на очување природе 

и своје животне 

средине;  

• бити подстакнут 

да гледа на природу 

као на Божју 

творевину; 

 • Ученици ће бити 

подстакнути да 

уреде школски 

простор изабраним 

радовима везаним 

за стварање и 

очување света 

Поучне приче : 

 • „Свети 

Власије 

благосиља 

животиње “  

• „Игуман и 

медвед “  

• „Необична 

лађа“ (Свети 

Елије и 

крокодил) 

 • „Свети 

Серафим и 

медвед “ 

 • Песма „ Радуј 

се “ М. Одаловић 

 • Израда иконе 

Израда стрипа 

 



КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност                                                                                                                       

2. Математика                                                                                                                                                       

3. Познавање природе и друштво                                                                                                                     

4. Музичка култура                                                                                                                                           

5. Ликовна култура                                                                                                                                             

6. Грађанско васпитање 

 


