НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
РАЗРЕД: СЕДМИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА






Увођење ученика у област духовно-вјерског живота, са посебним освртом на
православну хришћанску вјеру којој припадаjу;
Да ученици постану добро и правилно информисани у складу с њиховим духовним
и интелектуалним узрастом, те да се у оквиру породице уводе у практичан
хришћански живот;
Развијање осјећаја личне одговорности и самосвјесне обавезе, да би се могли
правилно опредијелити према добру и злу као основним моралним категоријама;
Развијање самосвјесне и слободне личности, одговорне пред Богом и Црквом као
духовном заједницом којој припадају;
Развијање правилног односа према породици и друштву, према људима који
другачије живе, мисле и вјерују.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Наставна тема

Оквирни број часова

1. Увод у Свето писмо Старог завјета
2. Доба патријараха
3. Излазак из Египта (Мисира)
4. Бог у животу изабраног народа
5. Богоизабрани народ у духовној и моралној кризи
Тема 1: Увод у Свето писмо Старог завјета
Ученик може да:
 препозна важност Светог  Свето писмо Старог завјета.
писма;
 Књиге Старог завјета.
 наброји књиге Светога
писма Старог завјета
(основна подјела).
Тема 2: Доба патријараха
Ученик може да:
 разумије појам
„старозавјетни Патријарси“;
 покаже на картографском
приказу област на којој су
живјели старозавјетни
Патријарси;
 опише назначајније
догађаје из живота Аврама,
Исака, Јакова и Јосифа.






Старозавјетни Партијарси.
Аврам.
Исак и Јаков.
Јосиф.
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Историја.
Γеографија.
Српски језик.
Музичка култура.

Тема 3: Излазак из Египта (Мисира)
Ученик може да:
 опише ропство
 Јеврејски народ у
јеверејског народа у
египатском ропству,
Египту, његово
ослобођење и путовање по
ослобођење и путовање
пустињи.
по пустињи;
 Први закон Божији
 разумије потребу за
 Улазак у обећану земљу.
примањем Првог закона
Божијег;
 опише начин уласка
Јевреја у обећану земљу.
Тема 4: Бог у животу изабраног народа
Ученик може да:
 опише борбу за опстанак  Борба за опстанак и
и Божију улогу у
организација живота у
организовању живота
обећаној земљи.
јеврејског народа у
 Давид и Псалми
обећаној земљи;
 Соломон.
 објасни значај цара
Давида и његових
Псалама;
 преприча живот цара
Соломона.
Тема 5: Богоизабрани народ у духовној и моралној кризи
Ученик може да:
 опише распад Јеврејског 
Распад царства.
царства;

Пророци.
 објасни улогу пророка у 
Вавилонско ропство.
Старом завјету;
 опише Вавилонско
ропство јеврејског
народа.

ДИДАКТИЧКА УПУTСТВА И ПРЕПОРУКЕ
Ученицима показати Библију, карте Пaлeстине и других крајева Свете земље.
Ученицима показати слике стварања свијета и човјека из Илустроване Библије за младе.
Користити Свето писмо, Илустровану (Дјечију) Библију, Пролог и иконе.
Понављати раније реализоване наставне садржаје!
Захтјеве постављати у складу са могућностима ученика!
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