
ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС    

  

1 | С т р а н а  
 

Предмет  
 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Школа и место 
 

ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане 

Разред и 

одељење 

 

VI 

Име наставника 
Сања Николић 

Редни број часа 

 

33. 

 

Наставна тема 

 

Црква Духа Светога 

Наставна 

јединица 

 

Прогони хришћана 

Циљeви часа 

  

Упознати ученике са особеностима сведочења вере у раној Цркви; 

Указати ученицима на узроке гоњења хришћана. 

Исходи часа 

(ученик ће 

моћи:) 

Основни ниво 

- именује неколико Светитеља/ки, који су страдали мученички у 

прогонима 

- наведе неке примере мучеништва за веру 

- уочава да су у Римском царству хришћани били гоњени 

Средњи ниво 

- наводи већину догађаја из живота одређеног Св. мученика 

- повезује иконе догађаја са догађајима из живота Св. мученика 

Напредни ниво 

- анализира одломке из житија Светих мученика   

- наводи примере из скорије историје прогона због вере 

Наставне методе метода разговора, демонстративна, текстуална 

Тип часа обрада 

Облици рада фронтални, групни 

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 

Кључне речи Св. Мученици, Прогони, Римско царство вера 

Корелација са 

другим предметима 

 

Историја 

Иновације 

Примена иновативног наставног модела учења ,,изокренута 

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

онлајн, а део кроз непосредни рад са ученицима, кроз 



Припрема за час 
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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 – Прогони хришћана 

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 истраживачке задатке 

– да се читајући текстове из 

житија Светих мученика  

припреме за излагање пред 

ученицима о Светитељу 

 

 

 

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. 

Ученици слушају инструкције за рад и 

постављају питања у вези са радом. 

 

 

 

Ученици читају текст, резиме 

прочитаног представљају уз помоћ 

постера, PowerPoint презентације или 

неког другог алата. Деле задужења 

уоквиру групе, припремају се за 

представљање пред осталим ученицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Завршни део 

часа 

 

Трајање: 

Наставник прати презентације 

ученичких радова. 

Наставник прати ученичка 

постигнућа похваљује ученике 

Ученици представљају резултате свога 

рада  (презентацију,постере ...) 
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5 мин.      који су се истакли у раду и даје 

сугестије  

 

Начини 

провере 

оствареност

и исхода 

- Одговори ученика у апликацији edpuzzle.com, Google classroom 

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

 

 

 

 

Напомена 

 

 


