
4. РАЗРЕД 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Изборни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

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

 

Број теме САДРЖАЈ ТЕМЕ 

I Подстицање групног рада, договарање са вршњацима и одраслима 

II Дечја права су универзална, једанакa за све 

III Заједно стварамо демократску атмосферу у нашем разреду, школи 

IV Живим демократију, демократска акција 

V Људско биће је део целог света, развијање еколошке свести 

VI Евалуација 

 

Начин остваривања 

Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице са фокусом на 

симболичком истаживању и размени у круг, јер даје могућности ученицима да постану 

свесни својих унутрешњих доживљаја. Битне одреднице образовно- васпитног рада су : 

искуствено учење и игровне активности. 

При прављању приреме за реализацију васпитног рада са групом, важно је водити 

рачуна  о неколико чинилаца који су од суштинског значаја за квалитетну и развојну 

подстицајну размену: 

• јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се 

придржавају сви учесници; 

• распоред седења који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге; 

• след активности који подстиче и одржава интересовање и сазнајну мотивацију 

ученика; 

• оптималан број ученика од 10 до 15; 

• настава се изводи по распореду радионица. 

 

Пошто  је учење по моделу важан облик учења социјалног понашања , битно је да се 

наставник својим понашањем, начином рада и односом према деци демонстрира вредности 

које жели да његови ученици усвоје. 

 

Циљеви и задаци: 

• подстицање групног облика рад, договарање и сарадње са вршњацима и одраслима; 

• подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности; 



• оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потеребе и потребе 

других, да штите и остварују своје потребе на начин на који не угрожавају друге; 

• развијање свести  о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и 

превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло; 

• оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба; 

• развијање појма пријатељства; 

• оспособљавање ученикада разумеју непоходност, правила која регулишу живот у 

заједници и да кроз договарање активно доприносе поштовању и мењању правила 

сагласно са потребама; 

• оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да 

активно учествују у њиховом оставривању; 

• развијање и неговању еколошке свети; 

• развијање моралног расуђивања и неговања основних људских вредности; 

• оспособљавање ученика да активно деопринесу развоју школе по мери детета. 

 

Оријентациони годишњи план наставних јединица 

 

1. Родитељски састанак 

2. Уводни час 

3. Дрво дечјих права 

4. Правимо рекламни штанд конвенције о дечјим правима 

5. Правимо рекламни штанд конвенције о дечјим правима 

6. Сви различити- сви једнаки 

7. Сви различити – сви једнаки 

8. Неправда је кад 

9. Ставови о правди 

10. Ставови о правди 

11. Права, дужности, правила 

12. Права, дужности, правила- правимо наша правила 

13. Ми одређујемо правила у  нашој учионици 

14. Права, дужности, правила- процедура договарања 

15. Сви ми имамо предрасуде 

16. Сви ми имамо предрасуде 

17. Да сам чаробњак, ја бих... 

18. Да сам чаробњак, ја бих... 

19. Ставови о моћи 

20. Ставови о моћи 

21. Сукоби и превазилажење скоба 

22. Сукоби и превазилажење скоба 

23. Тимски рад  



24. Тимски рад 

25. Да се чује ваш глас 

26. Да се чује ваш глас 

27. Делујемо јединствено 

28. Аргументујмо и заступамо наше интересе 

29. Аргументујмо и заступамо  наше интересе 

30. Тражим закон за... 

31. Тражим закон за... 

32. Међузависност 

33. Мрежа живота 

34. Бринемо о биљкама и животињама 

35. Ја пре, ја после 

36. Презентација 

 

Изборни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишни план рада наставника (1 час недељно, 36 часова годишње, од тога 22 часа за 

обраду, а 14 часова за утврђивање и вежбање). 

 

Садржај програма 

1. Циљ због кога је Бог створио свет ( да свет постане Црква) 

• Црква је конкретна литургијска заједница 

2. Литургија је заједница многих људи и природе с Богом Оцем преко једног човека 

Христа 

• Структура Литургије (епископ, свештеници, ђакони и народ) 

3. Црква као икона будућег царства 

• Одбијање првог човека Адама да сједини природу с Богом ( човеков пад и 

последица тог пада- првородни грех) 

• Црква у хришћанској архитектури (православни храм и литургијска 

структура) 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

• Изграде свест о томе да Бог општи са светим кроз човека Христа 

• Уоче да је Христос корпоративна личност 

• Запазе да у Цркви нико не може да постоји сам за себе, без заједнице са свима 

• Стекну појам о бићу као заједници 

• Схвате да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам 

 



Наставни садржај: 

1. Увод 

2. Циљ због кога је Бог створио свет 

3. Црква је конкретна литургијска заједница 

4. Литургија је заједница многих људи и природе са Богом Оцем преко једног 

човека- Христа 

5. Структура Литургије (епископ, свештеник, ђакон и народ) 

6. Структура Литургије (епископ, свештеник, ђакон и народ) 

7. Одбијање првог човека Адама да сједини  створену природу са Богом 

8. Црква у хришћанској архитектури  

       

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕ

НИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАMА 

I – УВОД  

1. Дружимо са 

Богом и 

светима – 

уводни час 

 

• упознавање 

ученика са 

садржајима и 

начином рада  

• ученик ће 

бити мотивисан 

да похађа 

часове верске 

наставе 

Когнитивни аспект:  

• стећи основне 

информације о 

темама које ће се 

обрађивати у 

настави 

Православног 

катихизиса током 

четвртог разреда  

• уочити какво је 

његово предзнање 

из градива 

обрађеног у 

претходном 

разреду школовања 

Афективни аспект:  

• желети да активно 

учествује на 

часовима верске 

наставе 

• 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 – ЦРКВА 

ЈЕ НАШ 

ИЗБОР  

2. Заједница је 

основ живота  

3. Црква је 

наш избор  

4. Црква је 

заједница са 

Светом 

Тројицом  

5. Црква је 

циљ стварања 

света  

6. Свет изван 

заједнице са 

Богом  

7. Свет у 

заједници са 

Богом 

 

• Пружити 

ученицима 

неопходно 

знање да 

постојање света 

има свој циљ –

да постане 

Црква; 

 • Развијање 

свести ученика 

да је све 

створено да 

постоји у 

заједници са 

Богом;  

• Указати 

ученицима на 

значење речи 

Црква; 

• Развијање 

свести ученика 

да смо у Цркви 

позвани на 

живот у 

заједници. 

Когнитивни аспект:  

• уочити важност 

постојања 

заједнице • уочити 

разлику између 

Цркве и сваке друге 

заједнице;  

• уочити да је 

Црква слободна 

заједница у којој 

учествују само они 

који то желе;  

• знати да се они 

који су у заједници 

са Христом 

називају хришћани 

и да је Црква 

њихова заједница;  

• знати да се 

заједница Бога, 

људи иприроде 

зове Црква; 

 • уочити да изван 

Цркве свет не може 

постојати вечно. 

Афективни аспект:  

• бити подстакнут 

да активно 

учествује у животу 

Цркве  

• бити подстакнут 

да препознаје 

живот као дар 

Божји;  

• бити подстакнут 

да препознаје 

Живот Вечни као 

Божји дар.  

•Прича“Недос

тајати “(за 

заједницу као 

основ живота) 

Т. Телехтон 

•Песма Св. 

Владике 

Николаја 

„Заједничаре

ње са небом “ 

•Одабрани 

одељци из 

књиге „Из Ја-

града у 

Тиград“ 

•Одломак из 

песме“Зимска 

идила“ 

Војислава 

Илића“ 

Врсте наставе  

Настава се реализује 

кроз следеће облике 

наставе:  

• теоријска настава 

(32 часова) 

 • практична 

настава (2 часа)  

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. 

III – 

ХРИСТОС 

НАС СВЕ 

ЗОВЕ 8. 

Христос 

позива 

aпостоле  

9. Вера основ 

заједнице  

10. Апостоли 

позивају свет 

11.Човек само 

срцем јасно 

види  

12. Христос 

нас зове  

13. Божић 

 

 

 

• Омогућити 

ученицима да 

уоче да 

Христос зове 

све људе у 

заједницу са 

Њим;  

• Указати 

ученицима на 

значај вере за 

остварење 

заједнице са 

Богом;  

• Омогућити 

ученицима да 

се упознају са 

новозаветним 

сведочанством 

о Христу и 

Апостолима. 

Когнитивни аспект: 

 • уочити да нас 

Христос позива у 

лични однос - 

заједницу љубави;  

• увидети да су 

апостоли људи који 

су слични нама;  

• уочити да је вера 

основ заједнице са 

Богом;  

• увидети да су 

Апостоли позивали 

људе у заједницу 

љубави са 

Христом;  

• разумети значај 

Христовог 

оваплоћења 

(рађања);  

• Усвојити текст и 

мелодију песме 

„Звезда се засја“ 

Афективни аспект:  

• бити подстакнут 

да доживети 

Христа као 

Личност која нам 

иде у сусрет. 

• Прилагођена 

и препричана 

новозаветна 

прича о 

Христовом 

позиву 

Апостола  

• Новозаветна 

прича о ап. 

Петру када 

тоне  

• О делима 

Апостола  

• «Мали 

принц», А. С. 

Егзипери - 

одломци  

• Песма 

«Звезда се 

засја» 

• 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 – ДИВАН 

ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА 

СВОЈИМА  

14. Светитељи 

-сведоци 

љубави Божје 

15. Свети 

Сава - 

путеводитељ 

у живот вечни 

16. Успињање 

ка Христу 

(опис н.ј – 

• Омогућити 

ученицима да 

уоче да су 

светитељи 

наши 

путеводитељи 

ка Царству 

Божјем; 

• Омогућити 

ученицима да 

уоче значај 

жеље за 

остваривање 

заједнице са 

Богом;  

Когнитивни аспект:  

• поступно 

изграђивати свест о 

томе ко су 

светитељи;  

• увидети да су сви 

позвани да буду 

светиетљи;  

• уочити важност 

светитеља као  

наших узора за 

остваривање 

личног јединства са 

Богом;  

• Прилагођена 

и препричана 

нека житија 

светих 

 • Приче из 

живота 

Светога Саве  

• Приповест о 

Светом Сави, 

његовим 

делима и 

духовним 

подвизима . 

Указати на 

неке од 

• 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 



прича о 

Закхеју)  

17. Свети 

Симеон 

Богопримац - 

сусрет са 

Христом  

18. 

Литургијско 

путовање 

заједнице 

свих светих 

 

• Указати 

ученицима да 

је Литургија 

заједница свих 

светих са 

Богом. 

• знати какву 

важност Савине 

речи и дела имају 

за нас данас;  

• уочити да је за 

остваривање 

јединства са Богом 

потребна искрена 

жеља;  

• знати да је 

Литургија начин на 

који сви 

остварујемо 

заједницу са Богом;  

• препознати да у 

нашу заједницу са 

Богом уводимо све 

оне (и све оно) што 

волимо. Афективни 

аспект:  

• бити подстакнут 

да следује 

светитељима 

Божјим и да буде 

добар човек;  

• бити подстакнут 

да препознаје 

љубав као највећу 

врлину 

најважнијих 

поука из 

књига које је 

Свети Сава 

написао 

(Житије Св. 

Симеона, 

Законоправил

о, 

Хиландарски 

типик, 

Студенички 

типик,)  

• Одломак из 

књиге 

Михајла 

Пупина „ Са 

пашњака до 

научењака“ 

(одломак у 

коме се 

говори о 

нашој вери и 

Светоме 

Сави) • Прича 

о Закхеју – 

препричана и 

прилагођена 

 • Празник 

Сретење 

Господње  

• Св. Владика 

Николај 

одломак из 

„Небеске 

Литургије“ 

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: 

V – ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА  

19. На путу 

светости  

• Омогућити 

ученицима да 

схвате грех као 

промашај 

циља; • 

Пружити 

ученицима 

Когнитивни аспект:  

• увидети да се грех 

јавља као 

последица одсуства 

истинске љубави;  

• уочити да је грех 

наш погрешан 

• Грех као 

промашај 

циља • 

Последице 

пада у грех  

• Обрада 

одабраних 

• процењивањем 

реакције ученика или 

прикупљањем 

коментара ученика 

путем анкетних 

евалуационих 

листића; • провером 



20. 

Усавршавању 

нема краја  

21. Пут ка 

вечности 

22. 

Хришћанске 

врлине  

23. 

Врлинослов – 

свети нас уче 

могућност да 

разумеју да је 

самољубље 

извор греха;  

• Омогућити 

ученицима да 

уоче шта су 

врлине;  

• Указати 

ученицима да 

врлине 

представљају 

прихватање 

Божје воље;  

• Пружити 

ученицима 

могућност да 

примете да они 

управљају 

својом вољом и 

праве личне 

изборе . 

избор; • увидети 

шта је самољубље и 

по чему се оно 

разликује од 

љубави; • увидети 

да без врлина нема 

љубави; 

• уочити да је само 

врлинама могуће 

остварити однос 

љубави са Богом и 

људима;  

• упознати 

најважније 

хришћанске 

врлине; • увидети 

да врлине нису 

човеку дате, већ да 

се за њих треба 

трудити;  

•увидети да се и 

врлине 

усавршавају. 

Афективни аспект: 

 • бити подстакнут 

да следује 

светитељима 

Божјим;  

• бити подстакнут 

да се труди да у 

себи развија 

хришћанске врлине 

поглавља из 

књиге «Из Ти-

града у 

Небески град» 

• Поуке 

светих: 

Григорије С. 

Петров ;  

• Васкршња 

прича дарови 

доброг 

мудраца 

Христу 

Спаситељу 

„Четврти 

мудрац“;  

• Свети 

Спиридон 

(прича о 

смирењу);  

• Свети 

Василије 

Острошки - 

(прича 

„Свечев 

лијек“);  

• Поуке 

владике 

Николаја  

• Св. Јустин 

Ћелијски 

(„Срна у 

изгубљеном 

рају“ одломак 

из казивања 

белих срна) 

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  

Црква је наш избор – 

7 Христос нас све 

зове – 7  

Диван је Бог у 

светима својима – 7  

Значај врлинског 

живота – 7  

Са нама је Бог - 4 

Евалуација – 1+2 

VI - СА 

НАМА ЈЕ 

БОГ 

24.Васкрсење 

и 

Педесетница 

25. Црква је 

икона Царства 

Божјег  

• Пружити 

ученицима 

могућност да 

разумеју да је 

Црква икона 

Царства 

Божијег и да 

смо са Богом у 

најприснијој 

заједници на 

Когнитивни аспект:  

• уочити да 

служењем 

Литургије 

постајемо учесници 

Царства Божијег и 

сједињујемо се са 

Богом;  

• Педесетница 

– рођендан 

Цркве;     

• Молитва 

Царе небески;  

• Кроз 

одломке из 

јеванђелских 

текстова, 

допуњене 

 



26. Црквена 

уметност - 

одсјај Царства 

Божјег 

Светој 

Литургији; • 

Омогућити 

ученицима да 

уочe разлику 

између иконе и 

неке друге 

уметничке 

слике или 

фотографије; • 

Омогућити 

ученицима да 

изградe свест о 

томе да иконе 

сведоче будуће 

Царство Божије 

у садашњем 

веку; • 

Установити 

обим и 

квалитет знања 

стечених у току 

школске године 

из 

Православног 

катихизиса. 

• упознати садржај 

молитве «Царе 

небески»; 

 • увидети да сам 

изглед 

православног храма 

изображава 

јединство Неба и 

земље.  

Афективни аспект:  

• код ученика ће се 

развијати жеља за 

очувањем природе;  

• бити подстакнут 

да уреди школски 

простор 

најуспешнијим 

радовима;  

• бити подстакнут 

да и наредне године 

похађа часове 

Православног 

катихизиса;  

• уочити у којој 

мери је напредовао 

и савладао градиво 

Православног 

катихизиса 

четвртог разреда 

основне школе. 

фотографијам

а фресака, 

приказати 

домострој 

спасења. 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Математика 

3. Познавање природе и друштва 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Грађанско васпитање 

 


