
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да/Не питалице 
 

 

Правила ове игре се заснивају на 

простом одговарању на питања са да 

или не. Ученици се претходно поделе 

у групе и бирају једну од понуђених 

области у којима треба да освоје што 

је могуће више тачних одговора. 

Поред сваког питања се налази и 

одговор који наставник саопштава 

након одговарања на исто. Испод тога 

је објашњење, односно, допуна сваког 

питања.  

 

Области: 
 

1. Пост 

2. Јеванђеља 

3. Апостоли 

4. Српски светитељи 

5. Васкрс 

6. Манастири 

 

    Занимљива веронаука 



 

 

Пост:  
 

1. Пост води порекло од Господа Исуса Христа? ДА 
– посна храна је све оно што није животињског порекла (изузимајући рибу и друге животиње које живе у води) 

2. Једнодневни постови су сваког понедељка и петка? НЕ 
– једнодневни постови су сваке среде и петка осим трапавих седмица  

3. Васкршњи пост се још назива великогоспојински? НЕ 
– назива се Велики или часни пост – по Великој седмици  

4. Најстрожи пост је на Велики Петак? ДА 
– то је најтужнији дан у години; из тог разлога (мисли се на Распеће) се сваки петак у току године пости 

5. Догађај из С.З. кад је Бог заповедио Адаму и Еви да не једу са дрвета познања добра и зла је 

прва заповест о посту? ДА 

- на тој заповест је Адам имао да провери своју слободу и љубав према Богу 

6. Вишедневних постова је четири? ДА 
– то су: Божићни, Ускршњи, Петровски и Великогоспојински пост  

7. Циљ поста је и телесни и духовни? ДА 
-„циљ поста је очишћење тела, јачање воље и уздизање душе изнад тела“ 

8. Господ Исус Христос је постио 50 дана? НЕ 
– постио је 40 дана и реч постио се овде односи на не једење хране уопште  

9. „Трапаве седмице“су дани када се не пости? ДА 
- „трапаве седмице“ су обично недељу дана пре и после вишедневних постова; тада се пост разрешава 

10. Најдужи пост је Божићни? НЕ 
– најдужи је васкршњи пост и он траје 7 недеља, а завршава се на Васкрс 

Јеванђеља:  
 

1. Књиге у којима је описан Христов земаљски живот зову се јеванђеља? ДА 
– јеванђеља представљају „Христову биографију на овоме свету“ 

2. Лав је симбол Марковог јеванђеља? ДА 
– Марково јев. почиње описом св. Јована Крститеља, који „као лав риче у пустињи“ 

3. Апостол Петар је један од писаца Јеванђеља? НЕ 
- ап. Петар није писац јеванђеља, али је писац посланица 

4. Најстарије Јеванђеље је по Марку? ДА 
- Марково јеванђеље је било основа за јеванђеља по Матеју и Луки 

5. Јеванђелиста је четири? ДА 
– то су: Матеј, Марко, Лука и Јован 

6. Реч Јеванђеље први пут је употребио Господ Исус Христос? ДА 
– те речи гласе: „Покајте се и верујте у јеванђеље“ (Мк. 1, 15) 

7. Јованово јеванђеље се разликује од остала три? ДА 
– то је тзв. синоптички проблем  

8. Реч јеванђеље се преводи као „добра вест“? ДА 
– грч. евангелион – добра, лепа, блага вест; Јеванђеље, уствари, отпочиње описом Благовести – јављања 

архангела Гаврила Пресветој Богородици 

9. Симбол који се поред човека, лава и бика појављује као ознака једног јеванђеља је орао? ДА 
– орао је симбол Јовановог јеванђеља 

10. Св. Лука је писац Дела апостолских и уједно и писац трећег јеванђеља? ДА 
 –Дела апостолска нам излажу историју ране Цркве 



 

 

Апостоли:  
 

1. Ученици Господа Исуса Христа заједничким именом се зову апостоли? ДА 
– реч апостол долази од грч. рачи аpostolos – што значи: онај који је послан 

2. Апостол који је посумњао у Христово васкрсење је Тома? ДА 
– одатле израз „неверни Тома“ за неког ко сумња у нешто очигледно 

3. Тринаестим апостолом назива се ап. Павле? ДА 
- име Павле на грчком значи мали; пре него што је постао апостол био је љути гонитељ Христових следбеника 

4. Апостола је било 12? ДА 
– као 12 племена у Старом Завету; то је 12 великих, а поред њих има још 70 малих апостола 

5. Поред Андреја и Петра, браћа су били и Јаков и Јуда? НЕ 
– браћа су били Јаков и Јован; синови Заведејеви и били су рибари по занимању 

6. Апостол који се никада није одрекао Христа, и који је био с Њим и у тренутку распећа је Св. 

Јован Богослов? ДА 
– назива се апостолом љубави, јер је управо он ученик којег је Господ највише волео;  

7. Вартоломеј је апостол који је изабран на место Јуде? НЕ 
- на место Јуде који је отпао је изабран апостол Матија 

8. Сви апостоли, изузев св. ап. Јована Богослова су пострадали мученичком смрћу? ДА  

- заједнички се славе 13. јула 

9. Апостол који је издао Христа је Андреј Првозвани? НЕ 
– Јуда је издао Христа за 30 сребрника, и схвативши шта је урадио, одлучио је да се обеси  

10. Апостол Петар звао се још Симон? ДА 
– Кифа је његово јеврејско име; име Петар на грчком значи камен, стена 

Српски светитељи:  
 

1. Највећи и најзначајнији српски светитељ је Св. Сава? ДА 
– Св. Сава је поставио темеље српске црквености и државности, такође, био је први српски архиепископ  

2. Петар II Петровић Његош слави се као Свети Петар Цетински? НЕ 
– Петар I Петровић је Св. Петар Цетински  

3. Књига која садржи службе српским светитељима назива се Србљак? ДА 
- Србљак је писан пуних осам векова  

4. Највећи број српских светитеља је из династије Обреновића? НЕ 
–  највећи број светитеља је из династије Немањића 

5. Мошти Св. Василија Острошког налазе се у манастиру Морача? НЕ 
– налазе се у манастиру Острог 

6. Свети Деспот Стефан (Лазаревић) је син кнегиње Милице (Св. Евгеније/Ефросиније)? ДА 
–  заједно се славе 1. августа 

7. Последњи канонизовани српски светитељ је владика Николај Велимировић? ДА 
- слави се 3. маја 

8. Први српски патријарх звао се Јоаникије? ДА  
- слави се 16. септембра 

9. Св. кнез Лазар се слави 27. јуна? НЕ 
– слави се 28. јуна – то је празник Видовдан 

10. Стефан Дечански је саградио манастир Дечане? ДА 
– манастир је подигнут у знак захвалности Св. Николи, а посвећен је Вазнесењу Господњем 



 

 

Васкрс:  
 

1. Највећи хришћански празник је Божић? НЕ 
–Васкрс је највећи празник. То је „празник над празницима“, покретни празник и пада се увек у недељу 

2. На иконама васкрсења Христос извлачи из Ада Адама и Еву? ДА 
– Адам и Ева су први људи који су сагрешили; Христос их вади из Ада показујући да Он једини има власт 

суђења над људима, али и да је Он господар живих и мртвих 

3. Апостол који није поверовао у Христово васкрсење је Тома? ДА 
– одатле израз „неверни Тома“ за неког ко сумња у нешто очигледно 

4. Жене које су на дан васкрења дошле на гроб да помажу тело Христово зову се ђаконисе? НЕ 
– зову се мироносице (миро - миришљаво уље којим су у Христово време помазивани покојници)  

5. Христово Васкрсење се још назива и Пасха? ДА 
– Пасха је највећи  јеврејски празник када би жртвовали јагње – Васкрс је нова Пасха-највећи хришћански 

празник, а Јагње које се жртвује је сам Христос 

6. Пост пре Васкрса је Велики - Часни пост? ДА 
–тако се зове јер је то најдужи пост 

7. Град у којем се догодило Христово васкрсење је Витлејем? НЕ 
 – град Христовог распећа је Јерусалим, конкретно брдо Голгота  

8. Христово васкрсење се догодило 3 дана после страдања? ДА 
– потврду имамо у Символу вере: „И који је васкрсао у трећи дан по Писму“ 

9. Црвено јаје које се фарба за Васкрс, представља радост Христовог васкрсења? ДА 
–јаје представља рађање новог живота, а црвена боја овде означава радост због Христовог васкрсења 

10. Васкршњи поздрав „Христос васкрсе”- „Ваистину васкрсе” траје од Васкрса до Спасовдана? 

ДА 
– до празника који је посвећен вазнесењу Господњем 

Манастири:  
 

1. Чувена фреска Белог анђела налази се у манастиру Милешева? ДА 
–  Бели анђео је део композиције Мироносице на Христовом гробу 

2. Манастир у којем је Св. Сава крунисао Стефана Првовенчаног за првог српског краља је 

Жича? ДА 
– било је то 1217 године 

3. Вук Караџић је учио школу у манастиру Троноша? ДА 
-  манастир Троноша се налази близу Тршића 

4. Света гора Атонска броји 19 манастира? ДА 
–   међу њима је и један српски - Хиландар 

5. »Мајком српских цркава« назива се манастир Раваница? НЕ 
–  тако се назива Суденица, из разлога што је најстарији наш манастир, те је као таква била узор осталим ман.-а 

6. Манастир Грачаница је задужбина краља Милутина? ДА 
–   подигнут је 1310 год. и посвећен је Успењу Пресвете Богородице 

7. Манастир Пећка Патријаршија се не налази под заштитом UNESCO-а? НЕ 
- поред ње, на том списку су и манастири Дечани, Сопоћани, Студеница, Грачаница и Бог. Љевишка 

8. Скупина манастира у Грчкој познатих по неприступачности стена на којима су изграђени је 

комплекс Метеора/и? ДА  

- садржи укупно 6 манастира 

9. Манастир Хиландар је саграђен 1298 године? НЕ 
–  саграђен је 1198 године 

10. Манастир Крушедол се налази на Фрушкој гори? ДА 
–  основан је од стране деспота Ђорђа Бранковића (Св. Максима) и његове мајке Ангелине 


