НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
РАЗРЕД: ДЕВЕТИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 34
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. Господ Исус Христос
2. Човјек и морал
3. Хришћанске дужности
4. Хришћанске врлине
5. Међусобни односи хришћана
6. Хришћанске деноминације

Исходи учења
Тема 1: Господ Исус Христос
Ученик може да:
 објасни да је Христос
обећани Спаситељ и
разумије Његову пророчку
и учитељску мисију;
 усвоји да је темељ
хришћанске вјере побједа
Христова над смрћу кроз
вакрсење.
Тема 2: Човјек и морал
Ученик може да:
 дефинише појам „морал“;
 објасни и упореди основе
старозавјетног и
новозавјетног моралног
закона;
 oбјасни појмове „покајање
и гријех“;
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Садржаји програма /Појмови

 Господ Исус Христос:
Спаситељ, пророк и
учитељ.
 Васкрсење.

 Морал.
 Старозавјетни и
новозавјетни закон.
 Гријех.
 Покајање.
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Корелација са другим
наставним предметима
Српски језик.
Васпитни рад у одјељењској
заједници.

 разумије шта је гријех и
схвати значај покајања у
хришћанском животу.
Тема 3: Хришћанске дужности
Ученик може да:
 разумије смисао и значај
 Пост
хришћанског поста;
 Молитва.
 схвати важност молитве
 Однос према Богу и
у односу Бога и човјека;
ближњима.
 појасни улогу молитве у
животу човјека;
 спозна да је љубав темељ
односа са Богом и
ближњима.
Тема 4: Хришћанске врлине
Ученик може да:
 разумије значај
 Вјера, нада и љубав.
хришћаснких врлина вјере,  Страдање хришћана.
наде и љубави у
 Хришћанство и свијет.
хришћанском животу;
 препозна смисао страдања
за Христа;
 анализира хришћански
однос према свијету.
Тема 5: Међусобни односи хришћана
Ученик може да:
 разумије хришћанску
 Брак и хришћанска
породицу као „малу
породица
Цркву“;
 Родитељи и дјеца.
 схвати важност љубави и
 Егоизам.
поштовања у међусобним
 Одговорност.
односима у породици;
 дефинише
 Слобода воље.
појмове„егоизам“ и
 Понашање у цркви.
„одговорност“;
 Заједница са Богом и
 разумије да слобода значи
ближњима.
преузимање одговорности

Света Литургија.
за своја дјела;
 усвоји и покаже правилно
понашање у Цркви;
 објасни да је јединство са
Богом циљ човјековог
живота;
 схвати и доживи Свету
Литургију као реални
сусрет Бога и човјека.
Тема 6: Хришћанске деноминације
 дефинише шта су
хришћанске
 Хришћанске деноминације
деноминације;
 објасни поријекло и
њихово основно учење.
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ДИДАКТИЧКА УПУTСТВА И ПРЕПОРУКЕ:
Подстицати ученике да искажу своје мишљење о наставним садржајима који се реализују
на часу.
На часу користити примјере из Светог писма, Библијске приче и догађаје, светоотачку
литературу и поуке из Пролога.
Понављати раније реализоване наставне садржаје!
Захтјеве постављати у складу са могућностима ученика!
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