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Предмет  
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Школа и место 
 

ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане 

Разред и 

одељење 

 

VI 

Име наставника 
Сања Николић 

Редни број часа 

 

31. 

 

Наставна тема 

 

Црква Духа Светога 

Наставна 

јединица 

 

Павле – апостол незнабожаца 

Циљeви часа 
  

Упознати ученике са мисионарском делатношћу светог апостола Павла 

Исходи часа 

(ученик ће 

моћи:) 

Основни ниво 

- именује неколико светих апостола 

- наведе неке  догађаје из живота светог апостола Павла 

- наведе неке градове које је Св. ап. Павле обилазио 

- приказује цртежом Св. ап. Павла 

Средњи ниво 

- наводи већину догађаја из живота Св. ап. Павла 

- повезује иконе догађаја са догађајима из живота Св. ап. Павла 

Напредни ниво 

- представља живот Св. ап. Павла употребом ИКТ-а 

- анализира посланице Св. ап. Павла доводећи их у везу са животом 

савремених људи  

 

Наставне методе метода разговора, демонстративна, илустративна, текстуална 

Тип часа обрада 

Облици рада фронтални, индивидуални   

Место рада Дом ученика, учионица 

Потребна опрема / 

услови / наставна 

средства / софтвер 

– апликације - 

алати за 

реализацију 

Компјутер/лаптоп или таблет са интернет конекцијом, свеске, блок 

за цртање, бојице 

 

Edpuzzle, Google classroom, LearningApps.org, Blogger.com 

Кључне речи Св. ап. Павле, мисионарска путовања, Свети апостоли, Посланице 

Корелација са 

другим предметима 

 

Историја 



Припрема за час 
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Иновације 

Примена иновативног наставног модела учења ,,изокренута 

учионица'', облика хибридне наставе – део активности одвија се 

онлајн, а део кроз непосредни рад са ученицима, кроз 

диференцирану активну наставу. 

 

                                  

Структура часа 

 Активности наставника Активности ученика 

Домаћи рад: 

15 мин. 

Наставник прослеђује ученицима 

преко гугл учионице задатак да у 

апликацији Edpuzzle погледају 

видео и одговоре на питања. 

 

Ученици гледају видео материјал и 

одговарају на питања користећи 

апликацију Edpuzzle 

Уводни део: 

5 мин. 

Наставник разговара са 

ученицима о задатку, који су 

имали као припрему за час. 

Похваљује најуспешније ученике, 

пита да ли је било потешкоћа при 

раду, да ли има нејаснића и 

питања у вези градива 

приказаног на видеу. 

Одговара на евентуална питања 

ученика. 

Наставник најављује даље учење 

о теми – Павле – апостол 

незнабожаца и истиче циљ часа. 

Ученици разговарају са наставником и 

међусобно о видео материјалу који су 

погледали и одговарању на питања у 

оквиру видеа. 

Постављају питања о одгледаној 

лекцији. 

Главни део 

часа 

 

Трајање: 

20мин. 

Настаник даје ученицима 

различите задатке (у зависности 

од тачности одговора на 

припремном задатку). 

-Ученицима, који из неког 

разлога нису одгледали видео 

или су у мањој мери одговорили 

на питања – добијају задатак да 

то одраде на часу  - уз помоћ 

наставника, приступом преко 

странице 

https://svetiapostolpavle.blogspot.c

om/  

- Ученици са добро урађеним 

припремним активностима 

(гледање видеа и одговарање на 

питања) могу по избору да:   

1) нацртају икону Св. ап. Павла, 
помоћ при избору иконе на 

https://svetiapostolpavle.blogspot.c

om/p/blog-page_7.html 

2) решавају задатке на страници 

https://svetiapostolpavle.blogspot.c

Ученици слушају инструкције за рад и 

постављају питања у вези са радом. 

 

 

 

 

Ученици гледају видео и одговарају на 

питања 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ученици цртају икону.  

 

 

 

Ученици раде задатке у апликацији 

https://svetiapostolpavle.blogspot.com/
https://svetiapostolpavle.blogspot.com/
https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/blog-page_7.html
https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/blog-page_7.html
https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/blog-page_92.html
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om/p/blog-page_92.html      

 

 

 

3) ураде презентацију користећи 

PowerPoint  или неки веб алат о 

Св. апостолу Павлу, помоћ при 

раду је садржај на страници 

https://svetiapostolpavle.blogspot.c

om/p/blog-page.html  

 

4) анализирају један од три дата 

одељка из посланица Св. ап 

Павла на страници 

https://svetiapostolpavle.blogspot.c

om/p/blog-page_4.html   и саставе 

краћи текст о анализи одељка 

    

 

Наставник показује, 

демонстрира, подстиче и 

усмерава активност ученика. Даје 

подршку ученицима у сегметима 

у којима им је подршка потребна, 

у складу са изабраним 

активностима ученика. 

https://learningapps.org/ на страници 

https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/bl

og-page_92.html 

 

Ученици читају текст, резиме 

прочитаног представљају уз помоћ 

PowerPoint презентације или неког 

другог алата.  

 

 

 

Ученици  анализирају одељак и  пишу 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Завршни део 

часа 

 

Трајање: 

5 мин.      

Наставник прати презентације 

ученичких радова. 

Наставник прати ученичка 

постигнућа похваљује ученике 

који су се истакли у раду и даје 

сугестије за завршетак радова и 

слање преко гугл учионице. 

 

Ученици, који су стигли да заврше 

започете радове, представљају 

резултате свога рада  (презентацију, 

текст, икону...) 

 

Начини 

провере 

оствареност

и исхода 

- Одговори ученика у апликацији edpuzzle.com, Google classroom 

- Одговори ученика у апликацији LearningApps.org 

- Резултати ученичког рада – презентације, текстови, иконе... 

 

 

 

 

Напомена 

 

 

https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/blog-page_92.html
https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/blog-page.html
https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/blog-page.html
https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/blog-page_4.html
https://svetiapostolpavle.blogspot.com/p/blog-page_4.html

