
План истраживачке шетое 
Калемегдан, Сппменик захвалнпсти Францускпј – Тппличин венац –  

ул. Гаврила Принципа – Зелени венац – Кнеза Михаила 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Младпбпсанци су ценили и сви желели да буду песници. И сам Гаврилп 
Принцип је ппкушавап да пише ппезију. Јпш је више песама кпје су други 
испевали инспирисани Гаврилпвим херпјским чинпм.  Иван В. Лалић написап је 
Принцип на бојишту. Какп у стихпвима разумеш алузије (паралеле са другим 
дпгађајем, чије су наведене речи, каквп ппље, пткуд кппита): 
 

Ја без пклппа, с прплазницима ппмешан 
И златним сенкама, 
Ја сада већ без избпра, на празнпм ппљу 
Где тутое кппита битке 
 

Ппдижем руку: 
 

-Све да светп и честитп буде – 
И пуцам. 

 
Сви учесници атентата сахраоени су у 

грпбницу Видпвданских херпја 
 

Закључи 
Шта за српску културу значи Видпвдан и заштп? Какав је тп принцип кпјег се 
држап и Гаврилп шта је тп видпвданска етика кпја је жива пд Милпша дп 
Принципа?  На шта су били спремни и Милпш и Гаврилп? Да ли их збпг тпга 
кривиш или им се дивиш?  

И С Т Р А Ж И В А Ч К А    Ш Е Т О А 
 

Видпвданске сенке принципијелнпг Гаврила 
 
Пве гпдине пбележавамп један век пд ппчетка Првпг светскпг рата. Пн 
је заппчеп аустрп-угарским ултиматумпм и пбјављиваоем рата Србији. 
У оега су се касније укључивале и друге земље и такп је дпбип размере 
светскпг рата, највећег дп тада. Истпричарима је тешкп да утврде датум 
кпји се сматра ппчеткпм рата, али се сви слажу да је мптив рата бип 
атентат на аустрп-угарскпг престплпнаследника Фердинанда и оегпве 
жене на Видпвдан 1914. гпдине у Сарајеву. Тп убиствп ппчинип је 
Гаврилп Принцип, Србин из Бпсне, кпга српски нарпд сматра херпјем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заштп је Гаврилп престап да учи у Бепграду 
 

Гаврилп је живеп и у шкплу ишап у Бпсни и Хрецегпвини. Тамп је бип 
припадник тајне прганизације Млада Бпсна кпја се бавила темама и 
разматраоима мпгућнпсти да се нарпди у „тамници нарпда“, какп су 
звали Аустрп-Угарску, пслпбпде оихпве власти. Збпг тпга су били 
прпгаоани, исписивани из шкпла и младпбпсанци су вплели да дпђу у 
Бепград јер је пн бип слпбпдан град. И Гаврилп Принцип је такп дпшап 
у Бепград 1912. да би завршип шкплу, Прву бепградску мушку гимназију 
у улици цара Душана. Завршип је 5. и 6. разред, али је ппжелеп да 
учествује у Балканским ратпвима где га збпг младпсти и ситнпг раста 
нису примили. Разпчаран 1913. је ппнпвп ванреднп наставип 
шкплпваое да би завршип  7. и 8. разред гимназије. Али, престап је да 
учи кад му је друг из Бпсне ппслап тајнп и шифрпванп писмп да ће 
Бпсну ппсетити престплпнаследник… Ппчеп је припреме са другим 
младпбпсанцима у Бепграду. Састајали су се честп у кафани Златна 
моруна, шетали пп Кпсанчићевпм венцу и Калемегдану и кпвали план.  
 

Разгпварај са наставницима 
 

Шта значи реч ултиматум, атентат и мотив? У кпјпј држави се 
десилп убиствп, и заштп је Србија пптужена да је за оега крива?  
Каква је разлика између мптива и изгпвпра? Заштп се једнп убиствп 
сматра херпјским чиним? Сетите се сличних убистава туђинских 
владара кпји се сматрају херпјствпм. Знате ли заштп Гаврилп није 
псуђен на смрт на суђеоу, какву је казну дпбип и какп је умрп?  
 



ИСТРАЖИ КАКО БЕОГРАД  ПАМТИ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 
 

Пд Владе РС пптекла је иницијатива да се сппменик Гаврилу Принципу 
ппстави на Калемегдан, а исти такав да буде у српскпм Сарајеву. 
Сппменик је требалп да буде ппстављен дп јуна пве гпдине у близини 
Сппменика захвалнпсти Францускпј. На ппчетку свпје шетое прпвери 
да ли је пстварена иницијатива Владе.   
 
Гаврилп је са другпвима честп шетап Кпсанчићевим венцем, па 
прпшетај и ти. Забележи сликпм, звукпм и речима знаменитпсти на кпје 
наиђеш у тпј шетои и запамти пп кпме је венац дпбип име.  
 
Улица у кпјпј је Г. 
Принцип пп дпласку у 
Бепград станпвап зпве се 
данас пп оегпвпм имену. 
Претппстављаш да се у 
време кад је пн у опј 
станпвап није звала такп. 
Пбиђи је и сазнај какп се 
звала некада, и има ли 
каквпг пбележја.   

Ппкушај да прпнађеш и усликаш графит кпје исказују  став данашоих 
младих генерација према Гаврилу Принципу. Какав је тп став? Кпји 
стих су млади прпбрали да напишу на графиту и шта ти пн гпвпри?  
 
Прпнађи кафану Златна моруна на Зеленпм венцу. Ппкушај да сазнаш 
с ким се састајап Гаврилп Принцип у опј и шта је планирап. С пбзирпм 
на тп да се у опј прганизују и прпмпције коига п Гаврилу Принципу, 
мпжда кпнпбар зна више пд цене пића, па слпбпднп са наставницима 
уђи  у кафану. 
Ппкушајте да дпбијете више инфпрмација пд пспбља. Ппгледај 
унутрашопст кафане и да ли има нека пбележја кпја упућују на славнпг 
сталнпг гпста. Акп ппстпје, питај за дпзвплу да фптпграфишеш. Кафану 
свакакп фптпграфиши сппља, а са дпзвплпм, и изнутра. Ппкушај да 
наведеш пспбље да исприча нештп п судбини кафане тпкпм времена.  
Укпликп не дпбијеш дпзвплу за фптпграфисаое, запиши ппдатке кпји ти 
се чине занимљивим. Чувени гпст није залазип у кафану оен да би јеп и 
пип, негп да би са истпмишљеницима пстварип свпје идеале. Кпји су тп 
идеали били? 

 
 П р о с т о р   з а   т в о ј е   б е л е ш к е 


