
 

Циљ: Кроз примере српских светитеља стицање знања о значају развијања хришћанских врлина; 

Водеће питање (пројектно сидро): Којим хришћанским врлинама нас уче српски светитељи својим животним примерима?  

Исходи:  

- Наводи имена српских светитеља;  

- Наводи примере хришћанских врлина појединих српских светитеља; 

- Објашњава живот и подвиге појединих српских светитеља 

- Критички процењује важност развијања хришћанских врлина у животу. 

Начини провере остварености исхода: 

- Одговори ученика у апликацији 

https://www.mentimeter.com/app 

- Продукти ученичког рада – презентације 

 

Корак 1 > Упознавање са темом за рад, 

прикупљање идеја и договор о пројектним 

активностима 

Корак 2 > Рад ученика на пројектним 

задацима  

Корак 3 > Представљање ученичких продуката 

рада 

Активности:  

- Дељење материјала ученицима (пре часа) 

у Гугл учионици о Србима светитељима 

са задатаком да прочитају презентацију 

(наставни модел изокренута учионица) 

- Разговор на часу: Ко су Срби светитељи? 

Зашто су они значајни? Које Србе 

светитеље знате? Шта знате о њиховом 

животу?... 

- Олуја идеја (брејнсторминг) – разговор о 

идејама за  даље изучавање теме о 

Србима светитељима – како ћемо 

проширити знање о хришћанским 

врлинама којима нас Срби светитељи 

уче? ... 

- Договор о пројектним активностима, 

подела ученика на групе... 

 

Активности:  

 

- Разговор о току израде ученичких 

продуката рада 

- Разговор о ученичком проналажењу 

литературе, икона и других 

материјала за рад. 

- Разговор о саветима за даљи рад 

група ученика од стране наставника 

и других ученика 

- Рад на задацима (у школи и код 

куће) 

 

 

 

 

Активности:  

- Представљање ученичких продуката рада 

на часу 

- Критичко разматрање теме и сумирање 

закључака: 

Одгововарање на питања уз помоћ веб 

алата https://www.mentimeter.com/app 

- 1. Наведите најмање три имена српских 

светитеља... 

- 2. Којим хришћанским врлинама нас уче 

српски светитељи својим животним 

примерима?  

- 3. Колико је важно развијати хришћанске 

врлине у свакодневном животу?  

- Критички осврт на радове и успешност у 

учењу ученика и од стране свих присутних 

https://www.mentimeter.com/app.  
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