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Наставна јединица: Научили смо у другом разреду - систематизација 

Молитва на почетку:  

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.  
 

У другом разреду учили смо о религији старог света, која је била многобожачка. 
Да се Бог открио Мојсију и другим светом људима, који су то записали у Светом 
Писму. Библија – Свето Писмо Старог савеза сведочи нам настанак света. Да је Бог 
створио свет и свемир својом речју за шест дана и седми дан је одмарао. Један дан 
Божји је за човека 1000. година. Кад он  каже: ,,Нека буде светлост и би светлост“. Прва 
два дана стварао је простор, океане, мора, обале и земљу. Трећи дан биљке и дрвеће. Да 
би биљке расле и рађале била је неопходна светлост. Четвртог дана Бог ствара сунце да 
осветљава дан и месец и звезде да обасјавају ноћ. Петог дана рибе, животиње и птице. 
А шестог дана човека по свом лику.  Човек је круна стварања. Да су Адам и Ева због 
свог греха изгнани из рајског врта. Цела старозаветна историја најављује долазак 
спаситеља света. Уочили смо о старојеврејским патријарсима Авраму, Исаку, Јосифу и 
Мојсију. Мојсије даје на гори Синају Х Божјих заповести. Учили смо царевима: Давиду 
и Соломону и пророцима. Драги веронаучитељи видимо се у септембру у трећем 
разреду.  

Поздрав наставник Србислав 
 

 

 
Молитва на крају часа:  
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је са Тобом; 
благословена си ти међу женама, и благословен је Плод утробе Твоје, 
јер си родила Спаситеља душа наших. АМИН 
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