
Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

Разред: VII-33 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Српска Црква кроз векове 

Наставна јединица: Српска црквена баштина  (број 33) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: пружити ученицима могућност да сагледају улогу СПЦ у развоју српске 

културе и идентитета. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз истраживачки рад, упознати са црквама и манастирима у Србији 

који се налазе под заштитом Унеска; 

-васпитни: изградња свести о улози СПЦ у развоју српске културе и идентитета. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: пружити ученицима могућност да сагледају улогу СПЦ у развоју 

српске културе и идентитета. 

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да доживе, вреднују и негују богатство и 

лепоту српске културне баштине. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

Наставне методе: дијалошка, метода braimstorning, илустративно-демонстративна, метода 

израде плаката 

Наставна средства: Свето Писмо, стикери у боји, рачунар, лаптоп 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Српска црквена Српску црквену баштину чине сви манастири и цркве као и 



баштина  грађевине које се налазе на листи Организације Уједињених 

нација (УНЕСКО) што значи да су поменути локалитети од 

изузетног значаја за светску културу, науку и образовање. 

Манастир Грачаница Манастир Грачаницу је саградио Стефан Урош II - Краљ 

Милутин 1321. године и посветио га Успењу Пресвете 

Богородице. 

Манастири Пећке 

Патријаршије 

Манастире Пећке Патријаршије чине четири Цркве и то: 
цркве су посвећене Светим Апостолима, Светом Димитрију, 

Богородици Одигитрији и Светом Николи. 

Црква Богородице 

Љевишке 

Црква Богородице Љевишке је древна српска православна 

црква у Призрену, задужбина краља Милутина. Подигнута у 

периоду 1306—1307. године 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

 Литература: Православни катихизис за седми разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд. 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време:  5 минута       

Наставна метода: дијалошка, метода braimstorning 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 На табли пишем реч црквена баштина и од деце очекујем да на стикерима у боји 

запишу прву асоцијацију на задате речи. Стикере ученице лепе на таблу. 

 Похваљујем тачне одговоре. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 35 минута     

Наставна метода: дијалошка, истраживачка метода 

Облик рада: групни, индивидуални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Српска црквена 

баштина и предочавам деци да ћемо на данашњем часу учити о српским светињама које 

су под заштитом Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу 

(УНЕСКО). 



 Деца добијају списак локалитета у Србији који се налазе на листи УНЕСК-а (види 

прилог I). 

 Деца се деле у три групе. Прва група ученика добијају задатак да истраже и 

пронађу што више корисних информација о манастиру Грачаници, друга група ученика  о 

манастирима Пећке Патријаршије и трећа група о Цркви Богородице Љевишкој. 

 Представник групе износи своје закључке. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Представник једне групе испитује представнике друге две групе о манастирима 

како би се утврдило колико су деца упамтила. Поступак се понавља још два пута.

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилог I: Списак локалитета Светске баштине у Србији 

Слика Име Локација 
Врста 

(критеријум) 
Датум Број 

 

Стећци - 

средњовековни 

надгробни 

споменици 

Надомак Бајине 

Баште и Пријепоља 

Култура (iii, 

vi) 
2016. 1504 

 

Гамзиград - 

Ромулијана, палата 

Галерија 

Надомак Зајечара 
Култура (iii, 

iv) 
2007. 1253 

 

Средњовековни споменици 

на Косову и Метохији
 

 
Манастир 

Грачаница 

Грачаница 

Култура (ii, iii, 

iv) 
2006. 724 

 

Средњовековни споменици 

на Косову и Метохији
 

 
Манастири Пећке 

патријаршије 

Пећ  

Култура (ii, iii, 

iv) 
2006. 724 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%98%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%9B%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%98%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%9B%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%98%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%9B%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%98%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%9B%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%9B%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%9B%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://whc.unesco.org/en/list/1504
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80
http://whc.unesco.org/en/list/1253
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://whc.unesco.org/en/list/724
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B
http://whc.unesco.org/en/list/724
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Mramorje_2.JPG
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Romuliana.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Gracanica1.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Pecka_Patrijarsija_1.jpg


 

Средњовековни споменици 

на Косову и Метохији
 

 
Црква Богородица 

Љевишка 

Призрен 

Култура (ii, iii, 

iv) 
2006. 724 

 

Средњовековни споменици 

на Косову и Метохији
 

 
Манастир Високи 

Дечани 

Надомак Пећи 
Култура (ii, iii, 

iv) 
2004. 724 

 

Манастир 

Студеница  

39 km од Краљева 
Култура (i, ii, 

iv, vi) 
1986. 389 

 

Стари Рас и Сопоћани
 

 
Стари Рас 

Нови Пазар  Култура (i, iii) 1979. 96 

 

Стари Рас и Сопоћани
 

 
Сопоћани 

Нови Пазар  Култура (i, iii) 1979. 96 

 

 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://whc.unesco.org/en/list/724
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B
http://whc.unesco.org/en/list/724
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://whc.unesco.org/en/list/389
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://whc.unesco.org/en/list/96
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://whc.unesco.org/en/list/96
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Bogorodica_Ljevi%C5%A1ka,_Serbian_UNESCO_World_Heritage_Site,_front_view.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:De%C4%8Dani3.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:STUDENICA_MONASTERY.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Stari_Ras.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Sopocani_monastery16.jpg

