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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА 

 

РАЗРЕД: ШЕСТИ  

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. Оснивање Хришћанске Цркве и гоњења      8  

2. Хришћанска Црква послије гоњења      6  

3. Римокатоличка Црква и Ислам       4  

4. Немањићи          10 

5. Српска православна Црква од Косовске битке па до данас   8 

 

Исходи учења Садржаји програма /Појмови 
Корелација са другим 

наставним предметима 

Тема 1: Оснивање Хришћанске Цркве и гоњења 

Ученик може да: 

 преприча догађај Силаска 

Светог Духа на апостоле; 

 објасни ко су били Св. арх. 

Стефан и Апостол Павле; 

 објасни начин 

хришћанског мученичког 

страдања за своју вјеру. 

 

 Силазак Светог Духа на 

апостоле-Педестницa; 

 Свети архиђакон и 

првомученик Стефан и 

Свети апостол Павле. 

 Страдање хришћана у 

вријеме римских царева. 

 

Познавање друштва. 

Српски језик. 

Тема 2: Хришћанска Црква послије гоњења 

Ученик може да: 

 објасни ко су били цар 

Константин и царица 

Јелена; 

 објасни ко су били Света 

браћа Ћирило и Методије; 

 разумије шта је  монаштво. 

 

 

 

 Цар Константин и царица 

Јелена. 

 Света браћа Ћирило и 

Методије. 

 Монаштво. 
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Тема 3: Римокатоличка Црква и ислам 

Ученик може да: 

 препозна главне разлике у 

учењу и обичајима 

Римокатоличке и 

Православне Цркве; 

 препозна основна учења 

Ислама (у БиХ). 

 

 Римокатоличка Црква. 

 Ислам. 

 

Тема 4: Немањићи 

Ученик може да: 

 преприча најзначајније 

догађаје из живота и рада 

Светога Саве; 

 именује назначајније 

српске владаре и њихове 

задужбине. 

 

 Свети Сава - живот и рад. 

 Краљеви српски и њихови 

манастири. 

 

 

 

Познавање друштва. 

Српски језик. 

Ликовна култура. 

Музичка култура. 

Тема 5: Српска православна Црква од Косовске битке па до данас 

Ученик може да: 

 исприча догађаје у вези са 

Косовском битком; 

 објасни положај Српске 

православне Цркве под 

турском владавином; 
 објасни положај и улогу  

Српске православне Цркве 

данас. 

 

 Косовска битка. 

 Стање СПЦ под турском 

владавином. 

 Српска православна Црква 

данас. 

 

 

 

 

ДИДАКТИЧКА УПУTСТВА И ПРЕПОРУКЕ 

 

На часу ученици могу читати Дјела апостолска из Светог писма Новог завјета. 

Користити слике, илустрације, географске карте итд. 

Читати чланке из часописа нпр.: „Звонце“, „Православни мисионар“ и разних прикладних 

књига. 

Понављати раније реализоване наставне садржаје! 

Захтјеве постављати у складу са могућностима ученика! 

 

 

 

 
 


