
 
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС О СВЕТОМ ПАНТЕЛЕЈМОНУ 

Основна школа: ''Десанка Максимовић“ Трн 
Вјероучитељ: Драган Ђурић 
Датум: 3.март 2о15.године 
Наставни предмет: Православна  вјеронаука 
Разред: V1 
Наставна тема: Крсне славе  
Наставна јединица: Свети великомученик Пантелејмон 
Тип часа: обрада новог градива 
Наставне методе: МР, рад у пару 
Облик рада: фронтални 
Наставна средства: припремљени материјал за рад 
Циљ рада: -упознавање ученика са животом хришћанског светитеља; 
                     -развијање љубави према Богу и светитељима 
Очекивани исходи: ученици ће знати: основне појмове о Светом Пантелејмону, вријеме и политичке   
прилике у којем је живио,  чуда која је чинио, чега је све заштитник овај светитељ те како је страдао. 

 
Увод: 

-Молитва прије учења 
-понављање претходне лекције кроз питања 

Главни дио часа: 

- вјероучитељ истиче да ученици треба да пажљиво прате редавање јер ће им од тога зависити да ли 
ће успјети да ријеше наставни листић који ће  добити по завршетку вјероучитељевог излагања 
- предочити ученицима вријеме у којем живи овај светитељ (3. и  4.вијек)  
-упознавање ученика са животом Св.великомученика Пантелејмона 
-Св.Пантелејмон је живио у вријеме цара Максимилијана који је жестоко гонио Хришћане  
-Св.пантелејмон је рођен у Никомидији, у Малој Азији од оца многобожца и мајке хришћанке 
-После мајчине смрти отац га је одвео врачу Ефросиму да изучи љекарске науке. Ефросим је био 
лични царев љекар и са собом је водио Пантелејмона, кога је цар заволио 
-У истом граду живио је свештеник Јермолај, кога је упознао Пантелејмон и тако упознао 
хришћанство 
-Једне прилике излијечио је дијете од уједа змије и после тога се крстио 
-Други пут излијечио је слијепог човјека, а послије тога је и његов отац примио хришћанство. Након 
очеве смрти Пантелејмон је раздао читаво имање сиротињи 
-Цар је наредио да се погубе Пантелејмон и Јермолај 
-Црква га празнује 9 августа 
-Св.Пантелејмон се на иконама представља у обичном одијелу. У десној руци држи кутију са 
лијековима,  а у лијевој крст 
-По народном вјеровању, он је заштитник од олује, буре и пожара 
-По завршетку вјероучитељевог излагања, ученици добијају наставне листиће које рјешавају у пару 
-Вјероучитељ објашњава начин рада, помаже и подстиче ученике да дођу до тачних рјешења 
 

Завршни дио часа: 
-понављање лекције кроз питања дата у књизи 
-задати ученицима да одговоре на питања дата у уџбенику 
 



 

 

 


