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Тајна Цркве
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Назив наставне
јединице

Број
часова

Вјера као основ
богопознања
Господ нам се јави
Свето предање
Свето писмо
Упознајмо Бога
Бог у откривењу
Старог завјета
Бог у откривењу Новог
завјета
Богочовјек Исус
Христос у учењу Св.
Отаца
Бог у искуству
хришћанских
светитеља и мученика
за вјеру
Заједница са Богом у
светим тајнама
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Шта је Црква?
Дух Свети у Цркви
Старог и Новог завјета
Остварење Божанске
љубави у Цркви као
заједници
Исус Христос Глава
Цркве
Установљење Свете
Цркве - Педесетница

1
1
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1
1
1
2

1

2

1
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Исходи знања
Ученик ће бити способан да:
- дефинише појам вјере,
- објасни смисао и могућности
богопознања,
- појасни значај Господњег
оваплоћења - доласка и мисије
Спаситеља,
- дефинише значај Светог
предања,
- процијени улогу и значај
Светога писма у животу
Цркве,
- објасни како се Бог открива
у Старом, а како у Новом
завјету,
- појасни како су Свети Оци и
учитељи Цркве
учили о Господу Исусу
Христу као Богочовјеку,
- процијени важност
учешћа у светим тајнама, кроз
које заједничаримо са Богом.
Ученик ће бити способан да:
- се упозна са основним
појмовима о Цркви,
- дефинише улогу Духа
Светог у Цркви Старог и
Новог завјета,
- објасни значај Цркве као
заједнице љубави Бога и
човјека,
- спозна Господа Исуса

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.
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Црква је једна и света

1
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Црква је саборна и
апостолска
Службе и дарови
Светог Духа у Цркви
Црква - истина и
заједница
Црква - заједница
будућег вијека
Рана хришћанска
Црква
Искушења Цркве
Христове кроз вијекове
Два миленијума
Хришћанске Цркве

1

Светим крштењем
постајемо чланови
Цркве
Свето крштење као
израз вјере Цркве
Настанак св. тајне
крштења
Припрема за св. тајну
крштења

1

Улога кума у св. тајни
крштења
Св. тајна
миропомазања
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Христа као Главу и оснивача
Цркве,
- разумије настанак Цркве
силаском Св. Духа,
- објасни зашто је Црква једна
и света,
- објасни зашто је Црква
саборна и апостолска,
- објасни улогу свештенства и
мирјана у Цркви,
- разумије и схвати Цркву као
икону будућег Царства
Божијег,
- упозна живот ране Цркве и
проблеме са којима су се први
хришћани сусретали,
- анализира развој
Хришћанске Цркве кроз
вијекове и да дефинише Њену
улогу у садашњем времену.
Ученик ће бити способан да:
- препозна важност крштења
као момента ступања у
црквену заједницу,
- разумије крштење као израз
наше вјере и исповиједања,
- објасни настанак и развој св.
тајне крштења,
- дефинише како се
припремамо за св. тајну
крштења и шта нам је све
потребно за овај чин,
- објасни улога кума као
свједока на крштењу и његов
значај у животу крштеног,
- анализира важност св. тајне
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Богослужење и
свете тајне:
причешћа,
свештенства,
покајања, брака
и јелеосвећења
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Храм као примарно
богослужбено мјесто
Свештенство - св. тајна
свештенства
Облици богослужења
Св. Литургија - Св.
Евхаристија
Св. Литургија заједничко дјело Бога и
човјека
Садржај Св. Литургије
Символ вјере у Св.
Литургији
Оче наш у Св.
Литургији
Св. Литургија као
мјера (испуњење) свих
светих тајни
Молитве Цркве личне и заједничке
молитве
Св. тајна покајања
Св. тајна брака
Св. тајна јелеосвећења
и друга молитвословља

2
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миропомазања и дарова
Светог Духа за живот
хришћана.
Ученик ће бити способан да:
- дефинише важност и улогу
храма као примарног
богослужбеног мјеста,
- разумије улогу свештенства
и свештенослужитеља у
Цркви,
- дефинише облике
богослужења и боголужбеног
круга (дневног и седмичног),
- препозна важност и суштину
Св. Литургије као најважнијег
богослужења,
- појасни Св. Литургију као
заједничко дјело Бога и
човјека,
- објасни садржај Св.
Литургије,
- процијени важност
исповједања вјере на Св.
Литургији и читање молитве
Оче наш,
- разумије смисао молитве и
процијени важност молитве у
животу хришћана,
- објасни шта су заједничке, а
шта личне молитве,
- објасни потребу и важност
св. тајне покајања,
- разумије смисао и
важност св. тајне брака и
јелеосвећења и других
молитвословља.

Наставне јединице у вези са
храмом, богослужењима и
светим тајнама могу се
реализовати и у храму.

Читати и коментарисати са
ученицима дијелове из вјерских
књига или чланака о Цркви,
богослужењима, светим тајнама
и посту.
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О посту и
празницима

Шта је пост?
Врсте постова
Како постити?
О празницима
Господњи празници
Богородичини
празници
Дани успомена светих

1
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Ученик ће бити способан да:
- процијени улогу и важност
хришћанског поста,
- упореди и анализира разлике
између хришћанског поста и
разних облика савремених
дијета,
- дефинише врсте постова и
разумије начин на који се
пости,
- разумије и дефинише појам
празника,
- анализира разлику и наброји
Господње и Богородичине
празнике и успомене светих,
- објасни годишњи круг
празника,
- дефинише смисао успомена
светих, са посебним освртом
на своју Крсну славу.
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НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број наставних
јединица

Број часова за
реализацију
наставних јединица

Број часова за
утврђивање, понављање
и систематизацију
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СВЕТО ОТКРИВЕЊЕ
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СВ. ТАЈНE КРШТЕЊА И
МИРОПОМАЗАЊА
БОГОСЛУЖЕЊЕ И СВЕТЕ ТАЈНЕ:
ПРИЧЕШЋА, СВЕШТЕНСТВА,
ПОКАЈАЊА, БРАКА И
ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА
О ПОСТУ И ПРАЗНИЦИМА
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