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1. ОПШТИ  ПОДАЦИ 
 

Назив школе :        ОШ ,, Мома Станојловић'' 
Место:                   Крагујевац 

Датум:                   15. септембар 2014. год. 
Разред:                    трећи-осми   

Предавач:             проф. предметне наставе Ана Зечевић и Оливера Станчић, 

вероучитељи 
Асистенти: проф. предметне наставе Оливера Максимовић,Данијела 

Мијовић,Бојан Ранковић,Ивана Лазаревић,Марко Миловановић,Дејан 
Кашиковић 
2. ОПШТИ  МЕТОДИЧКИ  ПОДАЦИ 
  

Наставни предмет:       Верска настава 

 
Наставна јединица:     ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА У ЦРКВЕНОЈ УМЕТНОСТИ –

ЛЕПОТА У РАЗЛИЧИТОСТИ 

 
Тип часа:                       огледни 

 
Врста наставе:           активна 
 

Садржај наставне јединице: 
Уводни део: Ученици поздрављају госте и најављују тему часа: 

Пресвета Богородица у црквеној уметности – лепота у различитости. У 
Православној цркви и хришћанском животу значајно место заузима 

поштовање Мајке Божије.  

                            
  Главни део:  Ученици истичу значај Пресвете Богородице за нас људе, 

она је нашем Спаситељу дала људско тело, људску природу, да би то Господ 
Христос све спасао. Црквена уметност је прожета представама Мајке Божије.  

Ученици говоре о значају и смислу икона и фресака у црквеној уметности. 
Зашто поштујемо иконе, шта значе иконе за православног хришћанина? 

Какве иконе постоје у хришћанском свету? 
 



Завршни део: Ученици приказују иконе из свих делова хришћанског 

света, обучени у одговарајућу одећу, уз пратњу музике из које је икона 

Пресвете Богородице. Ученици на крају певају песму посвећену Богородици, 
на грчком, црквенословенском и српском језику. 
 
3. ЦИЉЕВИ  ЧАСА: Научити и схватити основне појмове о Пресветој 

Богородици, мајци Господа Исуса Христа, и схватити појмове иконе и 
фреске. Шта је икона за нас људе, како да јој одајемо поштовање и 

поклоњење. Како се православна икона поштовала кроз векове? И који је 
начин осликавања Православне иконе? 

 
1. 

4. ОСТАЛИ  МЕТОДИЧКИ  ПОДАЦИ 

 
Наставни облици рада:  фронтални, индивидуални, групни рад. 

 
Наставна средства: иконе, аудио визуелизација, коришћење   

традиционалних костима, музички инструменти.  
 

Наставне методе: монолошка, дијалошка, и илустративно-

демонстративна,интерактивна 
 
Корелација:  Српски језик, Ликовна култура,  Историја и Географија 

                                           и Музичка култура 
 

Активност ученика:  слушају, посматрају, погађају, повезују, уочавају, 

цртају, сликају, играју се,  коментаришу, анализирају...  
 

Активност наставника: помаже, прати рад, усмерава, води. 
 

Литература: Ричард Темпл, Иконе и тајновити извори хришћанства, 

Каленић 2009.; Зоран Јовановић, Кроз двери ка светлости, Београд 2009.; 

протојереј др Радомир Поповић, Појмовник црквене историје, Београд 2007.; 
Протођакон Прибислав Симић, Црквена уметност, Београд 1994.; Јоргос 

Кордис, У ритму – етос линије у византијском иконопису, Каленић 2009. 
 

Место извођења часа:    специјализована  учионица 
 

Огледном часу  



присуствују: Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Господин 

Јован, директор школе, начелник школске  управе, педагог школе и   

                                             колеге-учитељи и наставнци. 
 

У прилог достављам:   припрему за огледно практично предавање .                             

2. ТОК  ЧАСА: 
Уводни део часа: Ученици (водитељи) поздрављају госте и најављују тему 

јавног часа: Пресвета Богородица у црквеној уметности-лепота у 

различитости. Ученици певају песму: Пресвјатаја, Пречистаја.... У 

Православној цркви и хришћанском животу значајно место заузима 

поштовање Мајке Божије. Не постоји служба у Црви, а готово да нема 

молитве у којој се не помиње њено име. Не само црквене песме него и 

црквена уметност је прожета представама Мајке Божије. Сваки онај који уђе 

у храм, видеће на почасном месту поред царских врата на иконостасу 

представу Мајке Божије са Богодететом Христом у наручју. Све је од Ње, 

Пресвете Богомајке, све што је Господ Христос учинио у овоме свету, од Ње 

је. 

Главни део часа:  На сцену излази ученик и поставља питање да ли је неко 

некада видео икону и фреску.  

Следећи ученик објашњава шта је то икона, каквог је порекла реч икона: Реч 

икона је грчког порекла и значи: слика, портрет.  

2. Како се правилно поштује икона? 

Када приђемо икони ми се прекрстимо, и говоримо: У име Оца и Сина и 

Светога Духа. Амин. Поклонимо се икони и целивамо је, и тиме ми 

показујемо нашу љубав према светитељу који је приказан на икони и молимо 

га да се моли Богу за нас и за наше ближње, и да нам свима помогне својим 

молитвама. 

3. У домовима православних хришћана свака икона треба да има и кандило, 

шта је кандило и шта оно символише? 



-Да светлост у кандилу буде опомена за наша лоша дела, речи, да наша душа 

буде светла као светлост у кандилу.  

-Зато што је наша вера православна светлост, јер Господ Христос је рекао: ја 

сам светлост свету.  

-Да нас светлост у кандилу подсети на светао живот светитеља пред којим 

палимо кандило.  

4. Ученик објашњава како су се иконе кроз векове поштовале, да ли је било 

противника поштовања икона?  

У 8. веку у Византији појавили су се цареви који су били против поштовања 

икона. Избацивали су иконе из храмова, уништавали их.  То је велика борба 

била. Она се завршила у 9. веку за време царице Теодоре, када је 

православље победило и победили су поштоваоци икона. 

5. Ученик објашњава поступак како се сликају иконе, који су то поступци за 

сликање.(демонстрира осликавање икона на штафелају уз четири иконе које 

дочаравају  те фазе) 

У првој фази, припремамо даску за осликавање, тако што туткалом лепимо 

газу и преко ње наносимо слојеве беле болоњске креде, коју затим изглачамо 

да буде равна као стакло.( демонстрира) 

Преко овакве иконе, оловком прво нацртамо цртеж светитеља кога сликамо.  

У овој фази позлаћујемо позадину иконе, листићима од чистог злата које 

лепимо помоћу специјаног уљаног лепка који се добија из природних 

дрвених смола. 

Сада бојимо одећу или одежду светитеља. Наносимо прво прве основне боје, 

затим сенке и на крају осветљења 

У завршној фази бојимо лик светитеља. Слично као код одежде, наносимо 

основну боју, у овом случају, маслинасто-зелену. Затим бојимо основне 



контуре лика, и онда наносимо осветљења. После овога исписујемо име 

светитеља и пред том иконом се може молити и може се целивати.  

 









 

 

 

Завршни део часа:  Ученици објашњавају шта је Педесетница, или Силазак 

Светог Духа на апостоле. Тога дана су апостоли, испуњени силом Духа 



Светога, кренули по целом свету да проповедају јеванђеље Христово свим 

људима,свим народима у читавом свету. И зато данас имамо  различите 

начине сликања Пресвете Богородице и Господа Христа, али које нам 

преносе исту благовест спасења. Ученици затим износе иконе из свих крајева 

хришћанског света (из Србије,Грчке,Бугарске,Грузије,Јапана и Северне 

Америке-Индијанци) обучени у костиме тих земаља из којих су те иконе, уз 

пратњу музике и показују их и објашњавају. 













 

 

 

 Затим ученици певају песму посвећену Богородици на три језика: грчком, 

српском и црквенословенском.   



 

 

 

 

 


