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разред: други
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редни број часа: 30.
наст.јединица: Православни храм

__________________________________________________________________
Поздрав мојим другацима,

ХРИСТОС

ВАСКРСЕ !

 Час почиње молитвама:
,,Оче Наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје,
да буде воља Твоја и на земљи као на небу;
хлеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога. АМИН"
,,Богородице Дјево,
радуј се благодатна Маријо, Господ је с Тобом,
благословена си Ти међу женама и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших. АМИН"
,,Анђеле Божији, чувару мој свети,
сачувај живот мој у страху Христа Бога,
утврди ум мој на правом путу,
учврсти душу моју у Божијој љубави,
да бих Тобом вођен,
добио од Христа Бога велику милост. АМИН"
 Настављамо даље:
Подсетићемо се претходног часа када смо рекли да где год да смо, треба да славимо
Бога као Творца живота. Цео свет је Његов и наш дом. У сваком месту на свету
можемо прослављати и молити Бога. Али човек воли да све има своје место, да има
свој дом, место за живот, место за учење, за игру, за рад, за одмор... тако човек има и
посебно место за молитву. То је грађевина, зграда која се зове храм или црква. Наше
место молитве је православни храм.

 Детаљније о овом научићете кроз причу вероучитеља у тв емисији:
- https://www.youtube.com/watch?v=hfSsUI0tqh4
-https://veroucitelj.rs/2020/04/26/30-%d1%87%d0%b0%d1%81-27-4-1-1-2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4/

Православни храм
Људи праве различите грађевине.
Њихов спољашњи и унутрашњи изглед зависи од догађаја за који су намењене.
На сликама су приказани унутрашњи простори различитих грађевина.
Напиши испод слика:
1. назив грађевине у којој се налази приказан простор
2. назив догађаја за који је простор намењен
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Спољашњи и унутрашњи изглед
православног храма одређује
најважнији црквени догађај –
Литургија.
Православље– једно од
имена наше вере и Цркве.

На слици је приказан православни храм.
Неки од његових делова су означени бројевима. Називи означених делова
налазе се испод слике.
Пажљиво читај објашњења и у
испред назива упиши одговарајући број.

Олтар

Часна трпеза

Горње место

Део храма у којем се
налази часна трпеза
и Христовпресто.
Иконостас

Христов престо

Лађа

Царске двери

Преграда иза које сe Врата на средини иконостаса
налази олтар.
која воде у олтар.

Простор у којем стоји народ Божји.
Назива се још и брод или наос.

Певнице
Полијелеј
Места за црквене певаче - појце. Налазе се са
леве и десне стране лађе испред олтара.
Припрата

Купола

Велики лустер.

Портал
Улазна врата храма.

Порта

Просторија из које се Највиши део храма у облику полулопте. Црквено
двориште.
улази у лађу храма.
Представља небо са којег нас обасјава
Христос – Сунце правде.

 Поновимо:
Основни делови православног храма су олтар, лађа и припрата.
Храм је слика Царства Божјег.
Он је место заједништва Бога, људи и природе.
Апостол Павле каже: „Ви сте храм Божји, и Дух Божји обитава (борави) у вама“.

Заокружи тачан одговор.
Православни храм је својим олтаром окренут ка:
(решење потражи на слици, помоћ: кад улазимо у храм идемо ка којој страни света )
1. истоку
2. западу
3. северу
4. југу

 Нацртајте и попуните ово, ако можете, замолите старије у кући да сликају ваш рад
и пошаљите на мој мејл
danka.veronauka.osvd@gmail.com
 До следеће седмице, поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима, па и нас не заборави. АМИН"

Поздрав од наставнице Данке

