
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ  (ГРУПА БРОЈ 1.) 
 

Прва група -   Првобитно стање човјека у рају 
 

Ова група треба објаснити  какво је било првобитно стање наших 

прародитеља у рају, тј да прикупи све расположиве податке из уџбеника и Дјечије 

Библије о животу у рају, првој заповијести, боговиђењу и богоопштењу. Група 

добија наставни листић са следећим питањима, на које ће групним радом, 

заједнички пронаћи одговоре: 

1. Какво је било првобитно стање човјека?  ____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Са ким је човјек био способан да општи? ____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Како Библија описује боговиђење и богоопштење?  ___________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Каква је била прва заповијест Божија нашим прародитељима у рају? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Шта је човијек могао задобити да је испоштовао ову заповијест?   _______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вођа – представник групе:_____________________   оцјена групе:_______________ 

Чланови групе: 1.  ____________________________   

2. ____________________________ 

3. ____________________________                   вјероучитељ: 

4. ____________________________       ________________________                

5. ____________________________                 Предраг Вујић 



НАСТАВНИ ЛИСТИЋ  (ГРУПА БРОЈ 2.) 
 

Друга група – Првородни гријех 
 

Ова група треба да објасни Првородни гријех, тј да прикупи све расположиве 

податке из уџбеника и Дјечије Библије о првородном гријеху, подстречачу 

(наговарачу) на гријех и извршењу самог гријеха. Група добија наставни листић са 

питањима, на које ће групним радом, заједнички пронаћи одговоре: 

1. Дали су Адам и Ева испоштовали прву заповијест? ___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Ко их је наговорио на преступање заповијести? ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Како је ђаво остварио ту превару? __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.  Како се звало дрво са којег је било забрањено окусити плод и опиши 

дијалог (разговор) између змије и Еве ?  _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Коме је Ева дала да окуси забрањени плод? __________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Вођа – представник групе:_____________________   оцјена групе:_______________ 

Чланови групе: 1.  ____________________________   

2. ____________________________ 

3. ____________________________                   вјероучитељ: 

4. ____________________________       ________________________                

5. ____________________________                 Предраг Вујић 



НАСТАВНИ ЛИСТИЋ  (ГРУПА БРОЈ 3.) 
 

Трећа група – Посљедице пада по прародитеље и род људски 
 

Ова група треба укратко да објасни посљедице пада у гријех по прародитеље и род 

људски, тј. Да прикупи све расположиве податке из уџбеника и Дјечије Библије о 

посљедицама пада и узроцима пада у гријех. Група добија наставни листић са 

питањима, на које ће групним радом, заједнички пронаћи одговоре: 

1. Шта су осјетили наши прародитељи по окушању плода, и опиши разговор 

између Бога и Адама? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Како је Бог казнио Адама и Еву?  ____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Које су посљедице гријеха? _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Опиши изгон из раја, каква је промјена наступила и како је то утицало на 

род људски? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Који су узроци пада?  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вођа – представник групе:_____________________   оцјена групе:_______________ 

Чланови групе: 1.  ____________________________   

2. ____________________________ 

3. ____________________________                   вјероучитељ: 

4. ____________________________       ________________________                

5. ____________________________                 Предраг Вујић 


