НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
РАЗРЕД: ДЕВЕТИ
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. Свијет у вријеме Господа Исуса Христа
2. Господ Исус Христос долази и успоставља нови Божији савез
3. Христове почне приче
4. Христова чуда
5. Страдање и Васкрсење Христово

Исходи учења

Садржаји програма /Појмови

4
8
6
6
10
Корелација са другим
наставним предметима

Тема 1: Свијет у вријеме Господа Исуса Христа
Ученик може да:
Географија.
 спозна основне чињенице о  Јеврејски народ пред
Историја.
стању јеврејског народа у
Христово рођење.
Српски језик.
доба Господа Исуса
 Новозавјетне књиге.
Ликовна култура.
Христа;
Музичка култура.
 наброји новозавјетне књиге
и писце (основна подјела) и
укратко објасни њихове
садржаје.
Тема 2: Господ Исус Христос долази и успоставља нови Божији савез
Ученик може да:
 опише догађаје
 Благовијести.
Благовијести и Рођења
 Божић.
Христовог;
 Свети Јован Крститељ.
 преприча догађаје из
 Крштење Христово.
Христовог дјетињства;
 Апостоли.
 схвати значај и улогу Св.
Јована Крститеља и
важност Св. тајне
крштења;
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 опише и спозна основне
чињенице у вези избора
првих ученика Христових
– апостола.
Тема 3: Христове поучне приче
Ученик може да:
 преприча јеванђељске
 Милостиви отац-покајање.
приче;
 Милостиви Самарјани.
 разумије поруке
 Побожни (богати) младић
Христових прича;
и Закхеј.
 анализира поуке
 Молитва Господња-Оче
Спаситељевих прича које
наш.
ће усвајати у свом животу;
 разумије важност и смисао
молитве Оче наш.
Тема 4: Христова чуда
Ученик може да:
 опише Христова чуда и
 Изљечење одузетог у
појасни поуке у њима;
Капернауму.
 разумије значај
 Изљечење слијепог.
јеванђељских чуда и
 Васкрсење Јаирове кћери.
препозна објављивање
 Преображење Господње.
Христове божанске моћи у
свијету.
Тема 5: Страдање и Васкрсење Христово
Ученик може да:
 објасни догађај васкрсења
 Васкрсење Лазарево.
Лазаревог;
 Улазак Господа Исуса
 објасни догађаје у вези са
Христа у Јерусалим.
празником Цвијети;
 Тајна вечера.
 разумије смисао и значај
 Св. тајна Причешћа.
Тајне Вечере;
 Издаја Јудина.
 схвати важност учешћа у
Св. тајни причешћа;
 Распеће и погреб Господа
 разумије трагику Јудиног
Исуса Христа.
издајства;
 Васкрсење Христово.
 преприча догађаје у вези
 Вазнесење.
са Христовим страдањем;
 објасни значај и смисао
Васкрсења Христовог;
 објасни догађај
Вазнесења.

ДИДАКТИЧКА УПУTСТВА И ПРЕПОРУКЕ
Користити Свето писмо, Илустровану (Дјечју) Библију, иконе, географке карте итд.
Ако постоји кабинет приказати филмове везане за поједине наставне јединице.
Научити дјецу тропаре духовне пјесме, нарочито Божићње и Васкршње.
Развијати и подстицати код ученика дискусију у току реализације наставне јединице.
Понављати раније реализоване наставне садржаје!
Захтјеве постављати у складу са могућностима ученика!
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