
Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

Разред: VII-34 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Српска Црква кроз векове 

Наставна јединица: Српска црквена баштина  (број 34) 

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, путем израде плаката, 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, илустративно-демонстративна, метод израде плаката 

Наставна средства: Свето Писмо, хамер папир, фломастери, слике манастира као 

илустративни материјал 

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 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 Подсећамо се манастира о којима смо учили на претходном часу. Деца одговарају 

на питања: 

1. Шта је УНЕСКО? 

2. Колико локалитета у Србији се налази под заштитом УНЕСК-а? 

3. Због чега су локалитети, цркве и манастири под заштитом УНЕСК-а? 

4. Где се налази манастир Грачаница, ко га је и када саградио? 

5. Где се налазе манастири Пећке Патријаршије, ко их је и када саградио? 

6. Где се налази Црква Богородице Љевишке, ко ју је и када саградио?  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 35 минута     

Наставна метода: дијалошка, метода израде плаката 

Облик рада: групни, индивидуални 



  

  

 Деца се деле у три групе. Прва група ученика добијају задатак да направи плакат о 

манастиру Грачаници, друга група ученика  о манастирима Пећке Патријаршије и трећа 

група о Цркви Богородице Љевишкој. 

 Деца добијају слике горепоменутих манастира како би их искористили за израду 

плаката (види прилог I). 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Изложба радова. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилог I:  

Манастир Грачаница 

 

Манастири Пећке Патријаршије 



 
 

Црква Богородице Љевишке 

 
 

 


