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Ред.
број
наст.
теме

Назив
наставне
теме

Ред.
број
наст.
јединице
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Црква кроз
вијекове

6.
7.

1.
2.

Назив наставне
јединице

Број
часова

Оснивање и ширење
Цркве Христове
Гоњење Цркве
Христове
Милански едикт 313.
године
Васељенски сабори

1

Црква Христова међу
Словенима и другим
народима
Свети Ћирило и
Методије
Велики црквени раскол

1

Свети Сава први
архепископ српски
Оснивање Српске
архиепископије и
Жички сабор

1
1
1

1
1

1
1

Исходи знања
Ученик ће бити способан
да:
- дефинише појам Цркве,
- објасни како је настала
Хришћанска Црква и како
се ширила након њеног
оснивања,
- појасни ко је и због чега
гонио хришћане у прва три
вијека ,
- дефинише значај и улогу
Миланског едикта за
слободу хришћана,
- процијени улогу и
важност сазивања
Васељенских сабора,
- појасни ширење Христове
Цркве међу Словенима и
другим народима,
- процијени улогу и значај
Светог Ћирила и Методија
у ширењу Православља
међу Словенима,
- анализира узроке и
посљедице Великог
црквеног раскола.
Ученик ће бити способан
да:
- објасни значај и улогу
Светог Саве у
организовању самосталне

Смјернице за вјероучитеља

Наставне јединице се могу
реализовати кроз коришћење
различитих, па и савремених
(иновативних) метода, како би се
ученици више активирали у раду
и самосталније стицали знање.

Подстицати ученике да слободно
исказују своја мишљења о
наставној јединици која се
реализује.

У раду је потребно користити
различита наставна средства како
би се ученицима интересантније
презентовали наставни садржаји.

КАТИХЕТСКИ ОДБОР НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

2.

Српска
православна
Црква (једна од
помјесних
Православних
Цркава)

3.
4.
5.
6.
7.

1.

3.

Православна
Црква у додиру са
другим
хришћанским
црквама и
религијама

2.
3.
4.
5.

Светородна лоза
Немањића
Српски средњовјековни
манастири и црквена
умјетност
Стање и страдање СПЦ
под Турцима
Страдање СПЦ и
српског народа у НДХ-а
Данашња организација
СПЦ

1

Римокатоличка Црква и
друге хришћанске
деноминације
Јудаизам
Ислам
Будизам
Однос према
припадницима других
религија

1

1
1
1
1

1
1
1
1

Српске архиепископије,
- дефинише општи значај
архипастирског,
политичког и књижевног
рада Светог Саве,
- анализира улогу и значај
светородне лозе Немањића
за српски народ у црквеном,
културолошком,
политичком и умјетничком
погледу,
- се упозна са најважнијим
средњовјековним српским
манастирима и дјелима
српске средњовјековне
црквене умјетности,
- анализира и процијени
стање и страдање СПЦ под
Турцима и у НДХ-а,
- разумије и појасни
данашњу организацију
СПЦ.
Ученик ће бити способан
да:
- препозна и упореди
разлике и сличности између
Православне и
Римокатоличке Цркве и
других хришћанских
деноминација,
- објасни које су то највеће
свјетске религије и
дефинише основна њихова
учење,
- препозна и појасни однос
према припадницима

Приликом реализације наставних
јединица у вези са догађајима из
Историје хришћанске и Српске
православне Цркве, ако постоји
могућност, ученицима се могу
приказати и документарни
филмови са наведеном
тематиком.
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других религија.

1.
2.
3.

4.
5.
4.

Православље и
савремени човјек
6.
7.
8.

О хришћанском животу
уопште
Однос човјека према
човјеку
Однос човјека према
творевини
(хришћанство и
екологија)
Светост брака и рађања
Негативни односи
према животу:
а) самоубиство,
б) болести овисности,
в) евтаназија.
Христос - Свјетлост
која свијетли у тами
свијета
Подвиг у хришћанском
животу
Светост и обожење као
циљ хришћанског
живота

1
1
1

1
1

1

1

Ученик ће бити способан
да:
- дефинише суштину и
смисао хришћанског
живота,
- разумије православни
однос према Божијој
творевини и дефинише став
Православне Цркве према
екологији,
- препозна светост брака и
рађања, као и улогу мајке у
хришћанској породици,
- разумије и усвоји став
Цркве према самоубиству,
болестима овисности и
евтаназији,
- препозна у Христовој
личности начин и циљ
хришћанског живота и
спасења,
- разумије и објасни улогу
подвига и светости у
хришћанском животу.
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Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ
ЦРКВА КРОЗ ВИЈЕКОВЕ
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
(ЈЕДНА ОД ПОМЈЕСНИХ
ПРАВОСЛАВНИХ ЦРКАВА)
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ДОДИРУ СА
ДРУГИМ ХРИШЋАНСКИМ ЦРКВАМА
И РЕЛИГИЈАМА
ПРАВОСЛАВЉЕ И САВРЕМЕНИ
ЧОВЈЕК
УКУПНО ЧАСОВА:

Број наставних
јединица

Број часова за
реализацију
наставних јединица

7
7

7
7

Број часова за
утврђивање, понављање
и систематизацију
реализованог градива
1
1

5

5

1

6

8

8

2

10

27

27

5

32

Укупно
часова
8
8

