
РАДИОНИЦА: Инетрактивно учење симетричном интеракцијом 

Православна вјеронаука 
Вјероучитељ: јереј Ђорђе Шебез 
Наставна јединица: Загробни живот, посебан суд послије смрти, васкрсење мртвих. 
Разред: VIII 
Потребан материјал: уџбеник, наставни листићи, табла... 

Циљ радионице: Усвајање знања о Православној вјери о животу послије смрти, стању 
душа послије смрти на основу хришћанског учења о посебном суду послије смрти и 
васкрсењу мртвих о чему нас учи и Јеванђеље Христово. 

Очекивани исходи: Систематизовати пређено градиво о вјечном животу уопште, 
објаснити митарства, посебан суд полије смрти, како се одређује 3. 7. и 40. дан за умрле, 
објаснити шта је то васкрсење мртвих и општи или страшни суд. 

КОРАЦИ РАДА: 

1. КОРАК: Припремне активности (5 минута) 
Разврставање ученика у хомогене групе од четири ученика 
 

2. КОРАК: Заједничке уводне активности (5 минута) 
- понављање укратко са ученицима о вјечном животу, стању душе послије 

смтрти... 
- најава циља часа и начина рада 
- подјела наставних листића и ученичко читање садржаја. 

 
3. КОРАК: Интерактивно вјежбање (20 минута) 

- индивидуално упознавање садржаја, 
- договарање у групи и заједничко одговарање на постављена питања 
- стварање групног записа. 
- тема је за све ученике иста - „Живот послије смрти“, ученици требају 

одговорити на питања на листићу и предложити двије тезе које ћемо записивати 
на табли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I група:  
1. Која је радосна вијест којом почиње Јеванђеље? 
2. Који дар човјек није успио сачувати? 
3. Шта су то митарства, објасни прва три дана по смрти? 
4. Да ли је могуће промијенити стање душе послије смрти и како? 
5. Објасни појам „Царство небеско“? 

 

 

 

II група: 

1. Шта је земаљски живот по учењу Христовом? 
2. Шта ће се десити са тијелом након посебног суда послије смрти? 
3. Шта је рекао Св. Макарије Александријски о трећем дану након смрти? 
4. Зашто кажемо да је живот душе у рају непотпун? 
5. Када се догоди опште васкрсење мртвих шта ће бити са душама праведних и 

неправедних? 

 

 

III група: 

1. Шта је разбољело човјеково биће, објасни? 
2. Да ли је човјек бесмртно биће, појасни? 
3. Објасни 3. 7. и 40. дан по смрти? 
4. Када ће се остварити пуноћа вјечног живота? 
5. Коју тајну је објавио Христос полемишући са својим противницима? 

 
 
 

IV група: 

1. Протумачи Христове ријечи- „Ко вјерује у мене, иако умре, живјеће? 
2. Зашто кажемо да је човјек „тајанствени спој материје и духа“? 
3. Напиши називе богослужења која се врше за умрле и када се врше? 
4. Шта буде са душама послије доношења привременог суда послије смрти? 
5. Шта апостол Павле каже о општем суду послије смрти? 

 



4. КОРАК: Кооперативно вредновање (10 минута) 

 Представници, односно вође групе подносе извјештај о раду. 

 Саопштавају шта ће се записати на табли. 

ЗАПИС НА ТАБЛИ: (предпостављени запис на табли) 

- Човјек је биће створено за вјечност 
- Послије смрти тијело се пресаје земљи, а душа иде Богу 
- Души Бог суди на посебном суду послије смрти 
- 1. 3. 7. 40. дан су изузетно важни за душу 
- Вјечни и непропадљиви живот са Богом – васкрсење мртвих 
- Други долазак Христов – општи или страшни суд. 
-  

5. КОРАК: Завршне заједничке активности (5 минута) 

- проглашење најбоље групе. 

- за домаћу задаћу ријешити питања у уџбенику. 


