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Предмет:Верска настава (православни катихизис) 

Разред:   четврти 

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.                           
Кроз изучавање садржаја верске наставе, у колрелацији са другим предметима, остварују се општи циљеви образовања и васпитања  
дефинисани у званичним документима на националном нивоу. У том смислу циљеви обухватају: развој потенцијала ученика; 
индивидуални, социјални, морални и физички развој; стицање знања, вештина и умења; развој критичког мишљења; развој 
креативности; поштовање културе свог и других народа; поштовање хуманистичких и демократских вредности; припрему за живот у 
грађанском, демократском друштву и за свет рада; стварање темеља за даље школовање и за доживотно учење.  

Ред. 
број 

 

НАСТАВНАТЕМА 
 

обрада 
 

утврђивање 
 

вежба 
 

систематизација 
 

укупно 

I УВОД 1 / / / 1 

II ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР 5 2 / / 7 

III ХРИСТОС НАС СВЕ ЗОВЕ 6 1 / / 7 

IV ДИВАН ЈЕ БОГ У СВЕТИМА СВОЈИМ 5 3 / / 8 

V ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ ЖИВОТА 5 2 / / 7 

VI СА НАМА ЈЕ БОГ 3 3 / 1 6 
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Кључни појмови: Црква, светитељи, Бог, човек, Литургија, Васкрсење, љубав, заједница, вера, Божић, врлине, апостоли, молитва.  

 

Ред
ни 
бро
ј 

Исходи Теме/обла-
сти 

Садржаји програма Међупредметне 
компетенције   

Начин и поступци остваривања програма 

I По завршетку теме ученик 
ће бити у стању да:   
Когнитивни аспект: 

 стећи основне 
информације 
отемама које ће се 
обрађивати унастави 
Православногкатихи
зиса током 
четвртогразреда;  

 уочити какво је 
његовопредзнање 
из градива 
обрађеног у 
претходном разреду 
школовања 

Афективни аспект: 

 жели да активно 
учествује на 
часовима верске 
наставе. 

УВОД Циљ због кога је Бог створио свет ( 
да свет постане Црква). 
Црква је конкретна литургијска 
заједница. 
Литургија је заједница многих људи 
и природе с Богом Оцем преко 
једногчовека - Христа. 
Структура Литургије (епископ, 
свештеници, ђакони и народ). 
Црква као икона будућег Царства. 
Одбијање првог човека Адама да 
сједини створену природу с Богом 
(човеков пад и последице тога - 
првородни грех). 
Црква у хришћанској архитектури 
(православни храм и литургијска 
структура). 
 

Компетенција за 
учење 
•Има позитиван и 
одговоран однос 
према учењу. 
 
Комуникација 
•Уважава 
саговорника 
реагујући на оно 
што говори, а не на 
његову личност. 
 
Сарадња 
•доприноси 
решавању разлика у 
мишљењу и 
ставовима 
поштујући друге као 
равноправне 
чланове тима или 
групе. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. 
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. 
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. 
 
Врсте наставе 
Настава се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

 теоријска настава (34 часова) 

 практична настава (2часа) 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици; 

 Практична настава се реализује у 
цркви – учешћем у литургијском 
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сабрању. 
 
 
 

II • уочити важност постојања 
Заједнице; 
• уочити разлику између 
Цркве и сваке друге 
заједнице; 
• уочити да је Црква 
слободна заједница у којој 
учествују само они који то 
желе; 
• знати да се они који су у 
заједници са Христом 
називају хришћани и да је 
Црква њихова заједница; 
• знати да се заједница Бога, 
људи иприроде зове Црква; 
• уочити да изван Цркве 
свет не може постојати 
вечно. 
Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
активно учествује у животу 
Цркве; 
• бити подстакнут да 
препознаје живот као дар 
Божји; 
• бити подстакнут да 
препознаје Живот Вечни као 
Божји дар. 

ЦРКВА ЈЕ 
НАШ 

ИЗБОР 

Циљ наставе у 4. разреду јесте да 
ученици стекну знања о томе да 
постојање света има свој циљ. Тај 
циљ је есхатолошка као литургијска 
заједница: јединство свих 
створених бића међу собом и на 
крају с Богом, преко Богочовека 
Исуса Христа. Циљзбог којег је све 
створено и зашто је створено на 
овај начин, откривен нам је као 
Црква, односно као конкретна 
литургијска заједница. 
Овим се постижу врло важна 
знања: 
 - да се истина света смешта у 
есхатон као заједницу свих 
створених бића са Богом Оцем 
преко Христа и да је она мерило 
свих историјских догађаја у којима 
суделује Бог, а Бог суделује у оним 
историјским догађајима који воде 
ка овом циљу; 
 - да је Литургија икона Царства 
Божијег које ће се тек у будућности 
остварити; 
 - да је човек одговоран за историју 
и постојање природе и да ту 
одговорност 
истински остварује једино ако живи 
таквим начином живота који је 

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. 
 
Комуникација 
•Изражава своје 
ставове, мишљења, 
осећања, на 
позитиван, 

Током реализације програма наставе и 
учења примењиваће се следећи поступци, 
начини и облици рада: 
 
-Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика 
с циљевима, исходима, наставним 
садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група 
располаже. 
 
-Реализација програма требало би да се 
одвија у складу с принципима савремене 
активне наставе, која својом динамиком 
подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У 
току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на 
сазнајно и информативно. 
 
-Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава. 
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утемељен на будућем Царству 
Божијем и његовој структури; 
 
 
 - да су Бог и човек у Христу, 
односно у Литургији, неодвојиви, 
јер Бог прекоХриста суделује у 
остварењу будућег Царства 
Божијег, односно Бог преко људи, 
који су чланови Цркве као 
литургијске заједнице, чини 
присутним то Царство у историји, 
јер Литургију конституише Дух 
Свети. 
- Прича“Недостајати “(за заједницу 
као основ живота) Т. Телехтон 
- Песма Св. Владике 
Николаја „Заједничарење са 
небом “ 
-Одабрани одељци из 
књиге „Из Ја-града у Ти град“ 
-Одломак из 
песме“Зимска идила“ 
Војислава Илића“ 

конструктиван и 
аргументован 
начин. 
 
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 
•Решава проблем 
према планираној 
стратегији 
примењујући знања 
и вештине стечене 
учењем различитих 
предмета и 
ваншколским 
искуством. 

III Когнитивни аспект: 
• уочити да нас Христос 
позива у лични однос – 
заједницу љубави; 
• увидети да су апостоли 

ХРИСТОС 
НАС СВЕ 

ЗОВЕ 

Наведена знања биће потребна и у 
контексту каснијег упоређења 
оваковиђене истине света с 
проблемом греха и смрти, односно 
у расветљавању питања колико 

Компетенција за 
учење 
•Способан је да 
самостално и у 
сарадњи са другима 

 
-Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко 
дидактичка решења, наставник би 
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људи којису слични нама; 
 
• уочити да је вера основ 
заједнице са Богом; 
• увидети да су Апостоли 
позивали људе у заједницу 
љубави са Христом; 
• разумети значај Христовог 
оваплоћења (рађања); 
-Усвојити текст и мелодију 
песме „Звезда се засја“ 
Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
доживи Христа као Личност 
која нам иде у сусрет. 

литургијски начин постојања 
реално пружа одговор на проблем 
смрти. Јер, ако се анализира смрт 
сваког бића понаособ, она је 
присутна зато што је природа 
сваког бића смртна, а то је због тога 
што је она створена ни из чега. 
Носиоци, пак, теприроде, тј. 
конкретна бића, пре свега људске 
личности, својим природним 
рођењем указују на чињеницу да 
природа постоји и пре њих , јер они 
пре рођења нису постојали док је 
људска природа постојала и пре 
њиховог рођења. На тај начин сви 
смо наследници смрти зато што смо 
наследници природе. Истовремено 
овачињеница указује и на разлику 
између природе и личности код 
човека, као и на то да је постојање 
сваког човека по природи изазов 
његовој слободи. Овај проблем се 
може превазићи једино кроз једно 
ново рођење, Крштење, где је 
вечно постојање природе израз 
наше слободе изражене као 
заједништво с Богом у Христу. На 
глобалном плану, смрт прети 
читавој творевини све дотле док је 
она одвојена од Бога, односно док 
не постоји слободно у односу на 
своје законе кроз једну личност 
која је сједињује с Богом. Литургија 
је икона постојања створене 

истражује, открива 
и повезује нова 
знања; користи 
могућности 
ваншколског учења; 
негује и развија 
лична 
интересовања. 
 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
•Понаша се 
одговорно, хумано 
и толерантно у 
друштву. 
 
Компетенција за 
целоживотно 
учење 
-разликује 
чињенице од 
ставова, веровања и  
и мишљења. 
 
Одговоран однос 
према околини 
•Сагледава које 
активности 
(обрасци 
понашања), на 
личном нивоу, 
нивоу заједнице и 
глобалном нивоу, 

требало да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији ученика. 
 
- У остваривању савремене наставе 
наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких 
активности у наставном процесу. 
 
-Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје личности 
кроз заједничарење са ближњима и 
Тројичним Богом који постаје извор и 
пуноћа његовог живота. 
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природе у личности Христовој, 
односно њеног слободног 
постојања, а слобода се изражава 
као љубав према Богу и према 
другим људима и бићима, 
превазилази се смрт и остварује се 
бесмртност за сву природу.  
- Прилагођена и препричана 
новозаветна прича о Христовом 
позивуАпостола; 
-  Новозаветна прича о ап. 
Петру када тоне; 
- О делима Апостола; 
- „Мали принц“, А. С. 
Егзипери - одломци 
- Песма „Звезда се засја“ 

могу унапредити 
стање и квалитет 
животне средине и 
природе. 
 
Сарадња 
•активно и 
конструктивно 
учествује у раду 
групе или пара. 
 
Рад са подацима и 
информацијама 
-користи 
информационе 
технологије за 
чување, 
презентацију и 
основну обраду 
података.  
 

IV Когнитивни аспект: 
• поступно изграђивати 
свест о томе ко су 
светитељи; 
• увидети да су сви позвани 
да буду светитељи; 
• уочити важност светитеља 
каонаших узора за 
остваривање личног 
јединства са Богом; 
• знати какву важност 
Савине речи и дела имају за 
нас данас; 

ДИВАН ЈЕ 
БОГ У 

СВЕТИМА 
СВОЈИМ  

Теме: Циљ због кога је Бог створио 
свет и Првородни грех треба 
реализовати преко описа Литургије, 
која садржи све: целокупну 
природу кроз природне дарове, 
хлеб, вино, уље, воду; молитве 
којима се молимо за 
благорастворење ваздуха, за 
изобиље плодова земаљских... итд; 
људе који су сви сједињени у 
Христу и постоје слободно од 
природних закона и окренути ка 
Богу Оцу. Објашњавајући службу 

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
•Понаша се 
одговорно, хумано 
и толерантно у 
друштву. 
 
Естетичка 
компетенција 
 
Комуникација 
•Изражава своје 

-Вредновање самосталног рада ученика; 
-Праћење рада на часу; 
-Комбиновање више врста дидактичког 
материјала; 
-Илустрација, шеме, мапа ума;  
-ППТ презентације;  
-Коришћење веб алата; 



    8 
 

• уочити да је за 
остваривање јединства са 
Богом потребна искрена 
жеља; 
• знати да је Литургија 
начин на који сви 
остварујемо заједницу 
са Богом; 
• препознати да у нашу 
заједницу са Богом уводимо 
све оне (и све оно) што 
волимо. 
Афективни аспект: 
• бити подстакнут да следује 
светитељима Божјим и да 
буде добар човек; 
• бити подстакнут да 
препознаје љубав као 
највећу врлину. 

епископа (свештеника) у Литургији, 
треба указати на задатак 
првоствореног човека Адама у 
природи, а самим тим и свих људи, 
да је човек створен да буде 
свештеник у природи и да сједини 
природу с Богом Оцем, као и на 
суштину човековог пада, односно 
греха, која се огледа у одбијању 
човека да то учини. Последица тога 
греха јесте смрт у природи као 
разједињење свега на саставне 
делове и опасност да се природа 
врати у небиће, али која није казна 
Божија, већ остајање природе, злом 
вољом човека, несједињене с 
Богом, тј. постојање природе у 
човеку Адаму на основу њених 
закона који јој проузрокују смрт. 
(Као потврду да природа не може 
постојати сама за себе, без 
заједнице личности, односно 
слободе човека која се изражава 
као љубав према Богу, треба 
навести искуство личности и како 
ствари и природа изгледају у том 
искуству. На пример, треба указати 
на искуство да кад нам неко кога 
волимо из љубави подари било коју 
ствар, она за нас постаје значајна, 
иако дотад нисмо ни 
примећивали да постоји. Као 
помоћну литературу треба 
користити студију: 

ставове, мишљења, 
осећања, на 
позитиван, 
конструктиван и 
аргументован 
начин. 
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 
 
Предузетничка 
компетенција  
-уме да 
идентификује и 
адекватно 
представи своје 
вештине и 
способности. 
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Ј.Зизиулас, Твар као евхаристија, 
као и друге сличне студије). 
- Прилагођена и препричана нека 
житија светих; 
- Приче из живота 
Светога Саве; 
-Приповест о Светом 
Сави, његовим делима 
и духовним подвизима; 
- Указати на неке од најважнијих 
поука из књига које је Свети 
Сава написао (Житије 
Св. Симеона, Законоправило, 
Хиландарски типик, Студенички 
типик,) 
- Одломак из књиге 
Михајла Пупина „ Са пашњака до 
научењака“ (одломак у коме се 
говори о нашој вери и Светоме 
Сави) 
- Прича о Закхеју – препричана и 
прилагођена; 
- Празник Сретење Господње; 
- Св. Владика Николај 
одломак из „Небеске Литургије.“ 
 

V Когнитивни аспект: 
• увидети да се грех јавља 
као последица одсуства 
истинске љубави; 
• уочити да је грех наш 
погрешан избор; 
• увидети шта је самољубље 
и по чему се оно разликује 

ЗНАЧАЈ 
ВРЛИ-
НСКОГ 

ЖИВОТА 

Теме: Литургија је заједница у 
Христу... и Црква као икона будућег 
Царства треба, такође, реализовати 
преко описа Литургије указивањем 
на то да је Литургија 
христоцентрична, односно да се сви 
у Литургији сједињују преко 
епископа, као преко Христа, са 

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
• Промовише 
позитивне 
вредности друштва 
у различитим 
активностима. 

У раду са ученицима користиће се 
разноврсни облици рада прилагођени 
садржајима који се обрађују: 
-Фронтални; 
-Индивидуални; 
-Дијалошки; 
-Тимски; 
-Групни; 
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од љубави; 
• увидети да без врлина 
нема љубави; 
• уочити да је само 
врлинама могуће остварити 
однос љубави са Богом и 
људима; 
• упознати најважније 
хришћанске врлине; 
• увидети да врлине нису 
човеку дате, већ да се за 
њих треба трудити; 
•увидети да се и врлине 
усавршавају. 
Афективни аспект: 
• бити подстакнут да следује 
светитељима Божјим; 
• бити подстакнут да се 
труди да у себи развија 
хришћанске 
врлине. 

Богом, као и на то да Литургија 
почиње речима: “Благословено 
Царство Оца и Сина и Св.Духа” и да 
све у њој указује на будуће Царство. 
(За реализацију ове теме треба 
користити: Ј.Зизиулас, Евхаристија и 
Царство Божије, као 
и другу сличну литературу.) 
-Грех као промашај циља; 
- Последице пада у грех; 
- Обрада одабраних поглавља из 
књиге „Из Ти-града у Небески 
Град;“ 
- Поуке светих: Григорије С. Петров ; 
- Васкршња прича дарови доброг 
мудраца Христу Спаситељу 
„Четврти 
Мудрац;“ 
- Свети Спиридон (прича о 
смирењу); 
- Свети Василије Острошки - (прича 
„Свечев лијек“); 
- Поуке владике Николаја 
- Св. Јустин Ћелијски 
(„Срна у изгубљеном рају“ одломак 
из 
казивања белих срна). 

 
Компетенција за 
целоживотно 
учење 
-ефикасно користи 
ра 
 
Одговоран однос 
према здрављу 
 
Рад с подацима и 
информацијама 
 
Предузетничка 
компетенција 
-има способност 
представљања 
адекватних и 
реалних циљева.  

-Илустративни; 
-Практични. 

VI Когнитивни аспект: 
• уочити да служењем 
Литургије постајемо 
учесници Царства Божијег и 
сједињујемо се саБогом; 
- упознати садржај молитве 
„Царе небески“; 

СА НАМА 
ЈЕ БОГ 

Педесетница – 
рођендан Цркве; 
- Молитва Царе небески; 
- Кроз одломке из јеванђелских 
текстова, допуњене фотографијама 
фресака, приказати домострој 
спасења. 

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

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

 процењивањем реакције ученика 
или прикупљањем 
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• увидети да сам изглед 
православног храма 
изображава јединство Неба 
и земље. 
Афективни аспект: 
• код ученика ће се 
развијати жеља за 
очувањем природе; 
- бити подстакнут да уреди 
школски простор 
најуспешнијим радовима; 
• бити подстакнут да и 
наредне године похађа 
часове Православног 
катихизиса; 
• уочити у којој мери је 
напредовао и савладао 
градиво 
Православногкатихизиса 
четвртог разреда 
основне школе. 
 

• Негује своју 
националну 
културну баштину и 
активно учествује у 
интеркултуралном 
дијалогу. 
Комуникација 
•Уме да саслуша 
излагање 
саговорника до 
краја и без упадица. 
 
Рад с подацима и 
информацијама 
-уме да процењује 
поузданост 
података и 
препозна могуће 
узроке грешке.  
 
Дигитална 
компетенција 

коментараученика путем анкетних 
евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 
усвајају на часу и испитаивањем 
ставова.  

 
 
 
 
Оцењивање 
Непосредно описно оцењивање ученика 
може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 
 

 
 

 

Међупредметно повезивање 

По садржајима верске наставе, међупредметно повезивање се може остварити са садржајима наставних предмета: 
Српски језик, Природа и Друштво, Ликовна култура, Музичка култура, Народна традиција, Чувари природе. 

Активности у наставном процесу 

Активности наставника Активности ученика 

•испитује предзнања ученика; 
•упознаје се са  интелектуалним могућностима 
ученика; 
•развија и одржава комуникацију; 

•слободно изражавање мишљења и ставова; 
•усваја-сазнаје; 
•развијање вештина комуникација; 
•повезивање сопственог искуства са тематиком; 
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•подстиче интеракцију, пружа повратну информацију; 
•уважава и реагује на потребе групе и појединаца; 
•дели одговорност 
•одабира поступке за наставни рад; 
•прилагођава методе и облике рада индивидуалним 
способностима деце; 
•организује наставне активности; 
•организује посете православним храмовима 

•дискусија; 
•слуша 
•посматра; 
•црта; 
•рецитује; 
•упоређује; 
•смишља; 
•доцртава; 
•слаже; 
•разговара; 
•решава; 
•испуњава; 
•пише; 
•посећивање верских институција; 
•организовање квизова;  
•израда радова и паноа. 
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План провере оставрености исхода 

Шта пратимо Поступак  
оцењивања 

Иструменти оцењивања Време 
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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; 

-самостално изводи закључке који се заснивају на 

подацима; 

-решава проблеме на нивоу стваралачког 

мишљења и у потпуности критички расуђујуе; 

-показује изузетну самосталност уз изузетно 
висок степен и ангажовања; 

-показује одговоран однос према раду/ 
припремљен је за час. 

 

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

ученика. 

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 
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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. 
 

На крају 
полугодишта 
и школске 
године 

-Редовност 
доношења 
домаћег. 
 
 
 

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

Свакодневно 
током 
године, 
праћење/ 
пресек стања 
на тромесечју 

-Прегледање 
свески. 
 

Уредност; 
Све забележено са часова. 
 

Три пута у 
једном 
полугођу 

- Писане провере 
(једном у 
полугођу), свеска 
евиденције. 

На основу целокупног рада 
ученика током 
полугодишта. 
 

По потреби 

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

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...) 
 

По потреби 
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истраживање о 
датој личности-
догађају.  
- 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...) 

   

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) 

Вођење 
евиденције од 
стране наставника:  
-Јављању на 
часовима 
(учесталост и 
активност); 
-Успешности у 
групном раду, 
раду у пару 
(ангажовање, 
продукти); 
-Посета културно-
историјским 
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 реализација пројектне наставе на тему „Васкрсење Христово.“ На првом месту упознати ученике са припремним седмицама 

које су посвећене одређеним светитељима и догађајима из живота Цркве, а које упућују на припреме за Васкрс. Са ученицима у 

наставку обрадити период поста као и догађаје којима је посвећена свака седмица великог поста. Нарочити акценат је посвећен 

страдалној седмици, првој Литургији, распећу и на крају Васкрсењу. Циљ детаљне обраде ове теме кроз пројектну наставу је стицање 

свести о највећем значају овог празника, јер без васкрсења не би било ни хришћанства. Кроз радове ученика, филмове, упознавање са 

обичајима, истраживање и друге видове рада, ученици ће проћи једно путовање откривајући смисао и значај Христовог Васкрсења за 

нас данас.  

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. 

 

 


