ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ
УЖИЦЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ЗА ОБАВЕЗАНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС)
ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Време трајања програма: од 2022/2023. до 2025/2026. године
АКТИВ НАСТАВНИКА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

Предмет:Верска настава (православни катихизис)
Разред: први
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на
свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот
(димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу
са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство
Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање.
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Редни
број
I

Исходи

- упознавање ученика и
вероучитеља
- упознавање ученика са
садржајима предмета и
начином рада
- мотивисање ученика за
похађање часова верске
наставе

Теме/обла
сти

I - УВОД

Садржаји програма

Међупредметне
компетенције

Начин и поступци остваривања програма

Човек је икона Божија (човек има
својство да љубављу чини нешто да
постоји, слично као што то чини Бог
јер Бог све ствара из љубави).
Бог је заједница личности Оца и
Сина и Светог Духа (биће као
заједница, као љубав).
Човек као биће заједнице.
Бог је из љубави створио свет
заједно са Сином и Духом. Исус
Христос је посредник између Бога и
створене природе.
Црква је заједница свих људи и
целе природе кроз Христа с Богом.
Православна иконографија показује
свет и човека у заједници с Богом.

Компетенција за
учење
•Има позитиван и
одговоран однос
према учењу.

Катихизација као литургијска делатностзаједничко је дело

Комуникација
•Уважава
саговорника
реагујући на оно
што говори, а не на
његову личност.

Катихета (вероучитељ) би
требало стално да има науму да
катихеза не постоји ради
гомилања информација („знања
о вери“), већ као настојање да се
учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у
богослужбеном животу Цркве.

Сарадња
•доприноси
решавању разлика у
мишљењу и
ставовима
поштујући друге као
равноправне
чланове тима или
групе.

катихете (вероучитеља) и
његових ученика.

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као
и са начином вредновања
њиховог рада.
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II

Когнитивни аспект:
• моћи да опише и
објасни значење појма
заједнице као и његов
однос према њему
блиским особама
(породици)
• моћи да препозна да
не можемо једни без
других
• знати да нас љубав
повезује са другима
• знати да се правилно
осени крсним знаком
• знати да је Бог Света
Тројица (Заједница)
знати да крштењем
постајемочланови Божје
породице (Цркве)
Афективни аспект:
• пожелети да чини
добро другима
(ближњима) у својој
заједници
желети да изражава
хришћанску љубав према
Богу и ближњима.

II
ЗАЈЕДНИЦА
КАО
ОСНОВ
ЖИВОТА

Настава православног катихизиса у
1. и 2. разреду основне школе треба
да буде припрема ученика да
прихвате да је постојање израз
заједнице, односно да је личност
заједница са другом личношћу.
Зато у настави треба користити она
дечја искуства која на ово указују.
То се може остварити кроз приче,
цртеже које ће деца сама цртати и
на
којима
ће
увек
бити
представљена бића у односу, тј.
целина онога што се црта (нпр.
родитељи, браћа, сестре, кућа,
двориште све заједно; море и лађе
на мору с птицама и сунцем итд.
преко дружења и организовања
таквих врста игара које ће
указивати на заједницу са другим
као основу постојања. Да би се при
том избегла опасност од схватања
да свака врста заједнице може бити
основ истинског постојања, треба
увек имати на уму и истицати
литургијску заједницу као једину
истиниту јер се у њој остварује
заједница с Богом у Христу, као и
литургијско искуство заједнице и
литургијску структуру која је
утемељена на слободи а не на
природним нагонима.

Компетенција за
учење
•Мотивисан је и
оспособљен да
самостално
планира,
организује,
спроводи и
вреднује учење;
разликује битно од
небитног, изражава
и образлаже идеје.
Естетичка
компетенција
•Препознаје и
развија сопствене
стваралачке
способности и
креативност у свим
уметничким и
неуметничким
пољима свог
деловања.

Врсте наставе
Настава се реализује кроз следећеоблике
наставе:

 теоријска настава (35часова)
 практична настава (1час)
Место реализације наставе



Теоријска настава се реализује у
учионици;



Практична настава се реализујеу
цркви – учешћем у
литургијскомсабрању;

Комуникација
•Изражава своје
ставове, мишљења,
осећања, на
позитиван,
конструктиван и
аргументован
начин.
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Одговоран однос
према околини
•Сагледава које
активности
(обрасци
понашања), на
личном нивоу,
нивоу заједнице и
глобалном нивоу,
могу унапредити
стање и квалитет
животне средине и
природе.

III

Когнитивни аспект:
• знати да заједница са
Богом почива на
слободи
• знати да је послушност
израз љубави
• моћи да препозна да
је даривање плод
љубави

III
ЗАЈЕДНИЦА
ЉУБАВИ
БОГА,
ЧОВЕКА И
ПРИРОДЕ

Решавање
проблема
•Решава проблем
према планираној
стратегији
примењујући знања
и вештине стечене
учењем различитих
предмета и
ваншколским
искуством.
Компетенција за
учење
•Способан је да
самостално и у
сарадњи са другима
истражује, открива
и повезује нова

Појмове као што су: Бог, личност,
слобода, љубав треба, такође, увек
тумачити на основу искуства
заједништва са другим човеком,
односно литургијског искуства
заједништва. Кад говоримо о Богу,
све треба тумачити у оквиру
Литургије, њене структуре и радњи знања; користи
које се тамо одвијају. На тај начин могућности

Дидактичко методичка упутства за
реализацију наставе



Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставнимсадржајима,
али и тако данаставник
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• моћи да сазна да је
молитва разговор са
Богом
• моћи да усвоји текст
молитве Оче наш
• знати да је Бог Отац
створио свет из
љубави
• моћи да препозна да
је наш живот Божји
дар
• знати да Бог жели да
живимо у заједници са
Њим
Афективни аспект:
• показивати жељу да
љубав исказује на
конкретан начин
бити мотивисан да љубав
према Богу изражава
молитвом

ће бити избегнута апстрактност
која је страна деци овог узраста и
постићи ће се то да се Бог сусреће и
види кроз живе и конкретне
чланове Литургије у једном
догађају,
што
је
суштина
хришћанског учења о оваплоћењу
Бога Сина, о томе да је личност
заједница с Богом у Христу као с
другом личношћу и да је слобода
љубав према другој личности.

ваншколског учења;
негује и развија
лична
интересовања.
Одговорно учешће у
демократском
друштву
•Понаша се
одговорно, хумано
и толерантно у
друштву.
Одговоран однос
према околини
•Сагледава које
активности
(обрасци
понашања), на
личном нивоу,
нивоу заједнице и
глобалном нивоу,
могу унапредити
стање и квалитет
животне средине и
природе.
Сарадња
•активно и
конструктивно
учествује у раду
групе или пара.

стекнепочетни увид у токаквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног катихизиса,
група располаже.



Реализација програма требалоби
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученикена



истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно иформативно,
а мање на сазнајно и
информативно. Квалитет наставе се
постижекада се наставни садржаји
реализују у складу сасавременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.



Имаући у виду захтевенаставног
програма и могућности
транспоновањанаставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичкогразвоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.
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IV

Когнитивни аспект:
•моћи да препозна
основне
• догађаје библијске
приповести о
Христовом
рођењумоћи да
препозна и именује
главне личности из
библијске приче о
Христовом рођењу ( уз
помоћ иконе празника
и по кључним
симболима)
•моћи да препозна да је
прослава празника догађај
целе породице кроз који
се остварује заједница
љубави

IV–
НЕИЗМЕРНА
ЉУБАВ
БОЖИЈА ХРИСТОС
СЕ РОДИ

Конкретно, у 1. разреду треба
наглашавати:
-искуство љубави које чини да
свет који нас окружује не буде
маса, већ да га
чине конкретна и
непоновљива бића. Пример за
ово дат је у причи Љубав у
уџбенику: Епископ Игњатије,
Црквени словар, Завод за
уџбенике и наставна средства,
Београд, 2002.
Слични примери могу се наћи
у Егзиперијевој књизи Мали
принц и другим сличним
књигама, као и у оквиру
непосредних људских
искустава;
-да биће са којим смоу

Одговорно учешће у
демократском
друштву
•Понаша се
одговорно, хумано
и толерантно у
друштву.



У остваривању савремененаставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких активности
у наставномпроцесу.



Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за остваривање
своје личности кроз заједничарење
са ближњимаи
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.

Евалуација наставе
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе
иостварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:



процењивањем реакцијеученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационихлистића;



провером знања које ученици
усвајају на часу ииспитаивањем
ставова;

Естетичка
компетенција
Комуникација
•Изражава своје
ставове, мишљења,
осећања, на
позитиван,
конструктиван и
аргументован
начин.
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• моћи да усвоји текст

заједници љубави постаје
извор и нашег постојања као
конкретне личности. Пример
за ово дат је у причи Извор
нашег живота у наведеном
уџбенику.

(садржај) и мелодију
песме ( Божић, Божић
)
• моћи да препозна да
је Свети Сава посветио
свој живот Богу због
љубави према Њему
Афективни аспект:
По завршетку теме:
• код ученика ће се
развити жеља да
активно учествује у
прослави Христовог
рођења
код ученика ће се развити
жеља да према ближњима
подражава пример љубави
Светога Саве

Одговоран однос
према околини
•Сагледава које
активности
(обрасци
понашања), на
личном нивоу,
нивоу заједнице и
глобалном нивоу,
могу унапредити
стање и квалитет
животне средине и
природе.
Решавање
проблема

Оцењивање
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:



усменоиспитивање;



писменоиспитивање;



посматрање понашањаученика;

Оквирни број часова по темама
Увод – 1
Заједница као основ живота – 4
Заједница љубави Бога, човека и
природе – 5
Неизмерна љубав Божја-Христос се
роди! – 6
Црква – заједница са Богом – 8
Христова љубав према човеку и свету –
4
Наша брига о свету – 6
Евалуација – 1+1

V

Когнитивни аспект:
 моћи да опише
појединости
библијске повести
о стварању света
 моћи да разликује
оно што је Бог
створио од онога
што је човек
направио на

VЦРКВА ЗАЈЕДНИ
ЦА СА
БОГОМ

Теме: Човек је икона Божија и Бог је
створио свет из љубави треба
објаснити на наведеном примеру
из приче Љубав у наведеном
уџбенику.
Ученицима
треба
показати да кад човек неког заволи,
односно кад оствари заједницу са
неким, тада он за њега стварно и
постоји, односно као да га човек
својом љубављу ствара и то као

Одговорно учешће у
демократском
друштву
• Промовише
позитивне
вредности друштва
у различитим
активностима.
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примерима из
непосредног
окружења
 знати зашто за Бога
кажемо да је
Творац
 моћи да објасни,
на елементарном
нивоу, повезаност
људи и природе
 уочити да се у
Цркви
остварујејединство
људи и природе са
Богом
 знати да у
заједници са Богом
учествујемо
слободно – само
ако то желимо
(пример Светога
Саве и његовог
слободног избора)
 да се упозна са
Литургијом
каодогађајем
(заједничком
трпезом) на којем
се окупља Божја
породица
Афективни аспект:
 код ученика ће се
развити жеља да
својом

конкретно и непоновљиво биће. Ту Одговоран однос
моћ једино имају Бог и људи, с том према здрављу
разликом да једино Бог може да
ствара нешто из небића.
Рад с подацима и
информацијама
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VI

послушношћу
изражава своју
љубав и слободу
 ученик ће желети
да учествује у
Литургији
Когнитивни аспект:
- упознати Христово учење
као "учење" о љубави и
праштању (на примерима
из јеванђељских прича)
- препознати и разумети да
је права љубав када је
показујемо делима
- усвојити садржај и
мелодију песме "Знаш ли
ко те љуби силно"
- бити у могућности да
опише појединости
библијске повести о
Христовом Васкрсењу
- препознати и именовати
главне личности из
библијске приче о
Христовом Васкрсењу (уз
помоћ иконе празника и
по кључним симболима)
- препознати да је
прослава празника догађај
целе породице кроз који
се остварује заједница
љубави
- моћи да опише
прослављање Васкрса у

VI ХРИСТОВ
А ЉУБАВ
ПРЕМА
ЧОВЕКУ
И СВЕТУ

Теме: Христос је посредник између
Бога и света и Црква је заједница
природе и људи кроз Христа с
Богом треба, такође, објаснити на
основу искуства љубави према
другом бићу. Када човек воли једно
биће, онда у њему гледа и сва
остала. Бог Отац највише воли свога
Сина, Исуса Христа, и у њему види
све људе као своје синове. Све што
буде постало део ове заједнице
Бога Оца и Сина, Исуса Христа,
постаће драго и Богу и постојаће
вечно. (Видети пример из приче
Даровање у уџбенику. То треба
повезати са догађајем крштења
којим улазимо у Цркву као
заједницу Христа са Богом Оцем,
односно
да
се
крштењем
конституише Црква, заједница са
Христом, у којој постајемо синови
Божији и зато браћа међу собом).
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VII

својој породици
- знати обичаје у вези са
Васкрсом
Афективни аспект:
- развијати потребу да
делима исказују љубав
- развијати жељу да
учествује у припремама за
прославу овог највећег
хришћанског празника
Когнитивни аспект:
- моћи да преприча
одабране приче које
говоре о Христовој љубави
према свету и човеку
- на елементарном нивоу
моћи да објасни
међусобну повезаност свих
људи и природе
- препознати и именовати
поступке људи који су
прожети љубављу према
природи, људима и Богу
- уочити у којој мери је
напредовао и савладао
градиво Православног
катихизиса 1.разреда
основне школе
Афективни аспект:
- развијати жељу да се
брине о биљкама и
животињама и целокупној
природи

VII НАША
БРИГА О
СВЕТУ

1. Човек домаћин у свету
2. Радост служења (Разне приче о
које говоре о служењу човека Богу
и човеку)
3. Љубав према људима и природи
је љубав према Богу (Човекова
брига за очување природе, биљака
и животиња, Прича Свети Герасим и
лав Јордан, Приче и слике о кућним
љубимцима)
4. Сваки човек је за нас Христос
5. Научили смо о нашој вери
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Међупредметно повезивање
По садржајима верске наставе, међупредметно повезивање се може остварити са садржајима наставних предмета:
Српски језик,Свет око нас, Грађанско васпитање, Ликовна култура, Музичка култура.
Активности у наставном процесу
Активности наставника
Активности ученика
•испитује предзнања ученика;
•слободно изражавање мишљења и ставова;
•упознаје се са интелектуалним могућностима
•усваја-сазнаје;
ученика;
•развијање вештина комуникација;
•развија и одржава комуникацију;
•повезивање сопственог искуства са тематиком;
•подстиче интеракцију, пружа повратну информацију; •дискусија;
•уважава и реагује на потребе групе и појединаца;
•слуша
•дели одговорност
•посматра;
•одабира поступке за наставни рад;
•црта;
•прилагођава методе и облике рада индивидуалним
•рецитује;
способностима деце;
•упоређује;
•организује наставне активности;
•смишља;
•организује посете православним храмовима
•доцртава;
•слаже;
•разговара;
•решава;
•испуњава;
•пише;
•посећивање верских институција;
•организовање квизова;
•израда радова и паноа.
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План провере оставрености исхода

Процењују се: вештине изражавања и саопштавања; разумевање, примена и
вредновање научених поступака; рад са подацима и рад на различитим врстама
текстова; уметничко изражавање; вештинеи решавање задатака.

Шта пратимо
Непосредно опиисно оцењивање ученика може
се вршити кроз:






Усмено испитивање;
Писмено испитивање;
Посматрање понашања ученика;
Редовно доношење домаћег задатка;
Прегледање свеске;



Вођење евиденције од стране
наставника о јављању на часовима

Оцену истиче се добија ученик који:
-лако логички повезује чињенице и појмове;

Поступак
оцењивања
- Свакодневно
бележење
активности
ученика на часу у
свеску евиденције
наставника.
- Формативно
свакодневно
оцењивање
усмених одговора
ученика.

-показује изузетну самосталност уз изузетно
висок степен и ангажовања;
-показује одговоран однос према раду/
припремљен је за час.

Време

Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За више јављања,
одговоре, активност/
истиче се
Ко не зна одговор -

Свакодневно
бележење
током године

-Комисија ученика
и
Наставника.

Активност на часу
(учесталост и квалитет
јављања на часу по
месецима);
Учесталост по месецима.

Пресек стања
по тромесечју

-Усмено
одговарање.

Свеобухватност одговора;
Хронолошка и појмовна
прецизност;
Хоризонтално и
вертикално
повезивање градива;
Самосталност у
одговарању.

По потреби,
бар једном у
полугодишту

-самостално изводи закључке који се заснивају на
подацима;
-решава проблеме на нивоу стваралачког
мишљења и у потпуности критички расуђујуе;

Иструенти оцењивања

13

Оцену добар добија ученик који:
-у великој мери показује способност примене
знања и логички повезује чињенице и појмове;
-самостално изводи закључке који се заснивају на
подацима;
-решава поједине проблеме на нивоу
стваралачког мишљења и у знатној мери
критички расуђује;
-показује велику самосталност и висок степен
активности и ангажовања.
Оцену задовољава добија ученик који:
-у довољној мери покаује способност употребе
информација;
-у знатној мери логички повезује чињенице и
појмове;
-већим делом самостално изводи закључке који
се заснивају на подацима и делимично
самостално решава поједине проблеме;
-у довољној мери критички расуђује;
-показује делимични степен активности и
ангажовања.

-Описно
оцењивање.

На основу целокупног рада
ученика
током полугођа.

-Редовност
доношења
домаћег.

За три недоношења
домаћег минус у свеску, а
након опомене и у дневник
као активност.

-Прегледање
свески.

Уредност;
Све забележено са часова.

- Писане провере
(једном у
полугођу), свеска
евиденције.
- Групни рад
(посматрање
наставника,
излагање група),
свеска евиденције.
- Рад у пару
(посматрање
наставника,
излагање парова,
процена осталих
ученика).
- Вредновање
самосталног рада
ученика: ППТ,

На основу целокупног рада
ученика током
полугодишта.
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени,
сви имају
задато забележено у
свескама...)
Степен знања свих чланова
групе
Квалитативно и
квантитативно
процењивање резултата
рада,
продуката група (пано,
табела...)

На крају
полугодишта
и школске
године
Свакодневно
током
године,
праћење/
пресек стања
на тромесечју
Три пута у
једном
полугођу
По потреби

По потреби
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Ангажовање
ученика у
настави:
Процењује се:
одговоран
однос према
раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање
и мотивацију
за учење и
напредовање;
активно
учествовање у
настави и
сарадњу са
другима.

− показује изузетну самосталност уз изузетно
висок степен активности и ангажовања (истиче
се)
− показује делимични степен активности и
ангажовања (добар)
− показује мањи степен активности и ангажовања
(задовољава)

истраживање о
датој личностидогађају.
- Провера знања
које ученици
усвајају на часу и
испитивање
ставова.
Формативно
оцењивање.

Хоризонтално и
вертикално повезивање
градива
-Број и квалитет
добровољног учешћа
у разним наставним и
ваннаставним
активностима (израда
паноа, кратко предавање,
вођење
квиза, израда
асоцијација...)

Вођење
евиденције од
стране наставника:
-Јављању на
часовима
(учесталост и
активност);
-Успешности у
групном раду,
раду у пару
(ангажовање,
продукти);
-Посета културноисторијским
институцијама и
догађајима;
-Израда паноа, ПП
презентација,
различитих врста
излагања.

-Све што је рађено на часу
налази се у свескама и
уредно је написано;
-Учесталост јављања и
активност по месецима;
-Учествује, помаже
другима, израђује
самостално или у сарадњи
са другима продукте рада;
-Број и квалитет
добровољног учешћа у
разним наставним и
ваннаставним
активностима (такмичења,
израда паноа, кратко
предавање, вођење квиза,
израда асоцијација...);
-Иницијатива и квалитет
продукта

На сваком
часу током
школске
године.
Пресек стања
по
тромесечјима.
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Пројектна настава
У плану је реализовати час пројектне наставе на тему“прославе празника Васкрса“ у виду оргнизовања радионице на којој би ученици
правили корпице за васкршња јаја. Ученици би уз помоћ картона, колаж папира, тракица, картона за јаја, фломастера и бојица правили
корпице у које ће ставити прво офарбано јаје, у нашем народну познато под називом чуваркућа. Најкреативнинји и
најрепрезентативнији радови ученика биће изложени у холу школе.
Начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка






Просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма ( размештај седења, избор градива за учење и вежбање,
прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих задатака...)
Већа индивидуализација наставе;
Размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи;
Коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја;
и све друго што ће се применити у складу са конкретним ситуацијама.

.
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