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1. УВОД

Овај Приручник је настао као део тимског рада. Његови садржаји би требало да Вам
пруже подршку у осмишљавању и реализацији наставе Српског језика. У приручнику су дати
програмски садржаји прописани од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, као и мноштво идеја које пружају могућност за организовање креативније наставе.
Сваки приручник би требало да помогне учитељима у реализацији наставе која
постаје све захтевнија. За сваког аутора писање приручника представља изазов, али и обавезу
да помогне онима у чијим рукама се налази судбина образовања у држави, јер прва четири
разреда јесу фундамент образовног процеса. Свако од нас, који на директан и индиректан
начин учествује у њему, треба да има у виду, пре свега, децу, која су и поред
мултимедијалног окружења и даље деца, са својим интересовањима, сновима и маштањима.
Приручник који је пред Вама заснован је на савременим методичким принципима.
Предложене наставне активности засноване су на истраживању и стваралачкој примени
знања. Приручник пружа идеје за осмишљавање и реализацују наставе, али неопходно је
имати у виду и услове у којима радите, састав одељења, интересовања и могућности Ваших
ученика. Ако Вам овај Приручник донесе олакшање, за нас ће то бити највећа награда.
Сви ми треба да имамо пред собом важну мисао светог Јустина: „Дете? – Гле, парче
неба на земљи, гле, парче небеске истине, парче небеске правде, парче небеске
бестрасности”. (Св. Јустин Ћелијски)
Желимо Вам много успеха у раду.
Аутори уџбеника
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2. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 4. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Циљ и задаци
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима
српског књижевног језика, на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да
упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и
друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
Задаци наставе српског језика:
– развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
– основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских
стандарда српског књижевног језика;
– поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
– упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и
стилским могућностима српског језика;
– оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима
његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога
говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
– развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
– развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено
и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
– увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и
читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
– оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано
тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
– упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из
илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
– поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и
критичко процењивање прочитаног текста;
– развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као
извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске,
месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
– поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање
сценских остварења (позориште, филм);
– усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске
уметности;
– упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног
идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других
уметничких остварења;
– развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и
унапређује;
– навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију
и телевизији;
– подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
– подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности
(литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
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– васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости,
солидарности и других моралних вредности;
– развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње
међу људима.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Оперативни задаци:
– проширивање знања о простој реченици и њеним деловима;
– савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима;
– оспособљавање за изражајно читање и казивање;
– поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности
књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови, поруке, стилогеност
сценског израза);
– навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима
програма;
– савладавање основа методологије израде писмених састава.
ЈЕЗИК
Граматика
Обнављање и утврђивање знања усвојених у претходним разредима.
Уочавање речи које у говору и писању мењају свој основни облик (променљиве речи)
– без дефиниција и захтева за променом по падежима и временима. Уочавање речи које
задржавају свој основни облик у свим ситуацијама (непроменљиве речи) без именовања
врста тих речи.
Реченица – појам глаголског предиката (лични глаголски облик); уочавање речи и
групе речи (синтагма) у функцији објекта и прилошких одредаба за место, време и начин.
Појам субјекта; уочавање речи у функцији атрибута уз именицу и именичког скупа речи
(именичка синтагма). Ред реченичних чланова у реченици.
Именице – збирне и градивне; род и број – појам и препознавање.
Придеви – присвојни и градивни – уочавање значења, рода и броја у реченици.
Заменице – личне; род и број личних заменица; лична заменица у функцији субјекта у
реченици – појам и препознавање.
Бројеви – главни (основни) и редни – појам и препознавање у реченици.
Глаголи – појам и основна значења презента, перфекта и футура; вежбе у реченици
заменом глаголских облика у времену, лицу и броју.
Управни и неуправни говор.
Утврђивање и систематизација садржаја обрађених од I до IV разреда.
Правопис
Употреба великог слова у писању: имена држава и покрајина и њихових становника;
имена насеља (градова, села) и њихових становника.
Писање управног и неуправног говора (сва три модела).
Наводници. Заграда.
Писање присвојних придева изведених од властитих имена (-ов/-ев, -ин/-ски).
Писање сугласника ј у придевским облицима на -ски, и у личним именима и
презименима.
Писање скраћеница типа: итд., сл., нпр. и скраћеница које означавају имена држава.
Понављање, увежбавање и проверавање оспособљености ученика за примену
обрађених правописних правила.
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Ортоепија
Уочавање наглашених и ненаглашених речи: вежбе у изговарању акценатских целина.
Вежбе за отклањање грешака које се јављају у говору ученика.
Изговор свих сугласника и гласовних група у складу са књижевнојезичком нормом ч,
ћ, џ, ђ, х; -дс- (људских), -ио, -ао итд. Вежбе за отклањање грешака које се јављају у говору и
писању ученика.
Уочавање диференцијалне (дистинктивне) функције акцента у речима истог гласовног
састава, а различитог акцента.
КЊИЖЕВНОСТ
Лектира
Лирика
Народна песма: Наджњева се момак и девојка
Народна песма: Јеленче
Јован Јовановић Змај: Циганин хвали свога коња
Војислав Илић: Јесен
Десанка Максимовић: Пауково дело
Душан Радовић: Плави зец
Драган Лукић: Друг другу
Мирослав Антић: Јуначка песма
Бранислав Црнчевић: Мрав добра срца
Бранко Ћопић: Мјесец и његова бака
Стеван Раичковић: Ка да то буде
Милован Данојлић: Трешња у цвету
Добрица Ерић: Свитац пшеничар и воденичар
Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа
Избор из поезије Милована Данојлића
Федерико Гарсија Лорка: Луцкаста песма
Епика
Народна песма: Јетрвица адамско колено
Народна песма: Стари Вујадин
Народна приповетка: Међед, свиња и лисица
Народна бајка: Пепељуга
Народна прича: Најбоље задужбине
Јанко Веселиновић: Град
Исидора Секулић: Позно јесење јутро
Мирослав Демак: Виолина
Бранислав Нушић: Прва љубав
Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу
Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо
Гроздана Олујић: Олданини вртови и друге бајке (избор)
Светлана Велмар Јанковић: Књига за Марка (Златно јагње, Стефаново дрво)
Ханс Кристијан Андерсен: Ружно паче
Рене Гијо: Бела Грива
Луис Керол: Алиса у земљи чуда
Браћа Грим: Трнова Ружица
Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц (одломак)
Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак)
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Драма
Гвидо Тартаља: Подела улога
Александар Поповић: Пепељуга
Добрица Ерић: Чик, да погодите због чега су се посвађали два златна брата
Допунски избор
Поред наведених дела, наставник и ученици слободно бирају најмање три, а највише
још пет дела за обраду.
Научно-популарни и информативни текстови
Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак)
Михајло Пупин: Од пашњака до научењака (одломак)
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.
Читање текста
Читање наглас и у себи као увод у разговор о тексту. Усмерено читање (с претходно
датим задацима): откривање карактеристика ликова (поступци, речи, изглед, особине),
радњи, догађаја, природних појава и описа; уочавање језичко-стилских слика.
Читање усклађено с врстом и природом текста (лирски, епски, драмски, научно-популарни, новински итд.). Подстицање ученика на варијације у темпу, јачини и интонацији
гласа и на логичко паузирање при читању.
Усмерено читање у себи: брзо схватање садржине, тражење одговарајућих података о
лику, опису, осећањима и начину њиховог приказивања.
Казивање напамет научених поетских и прозних целина и одломака. Сценске
импровизације.
Тумачење текста
Уочавање и тумачење песничких слика, тока радње, главних ликова и основних
порука у књижевном делу. Уочавање значајних појединости у опису природе (откривање
чулних дражи: визуелних, акустичких, кинетичких, тактилних, мирисних и других).
Указивање на значајна места, изразе и речи којима су изазвани поједини утисци у поетским,
прозним и драмским текстовима.
Уочавање и именовање садржинских целина у прозним текстовима; стварање плана.
Запажање чинилаца који у разним ситуацијама делују на поступке главних јунака
(спољашње и друштвене околности, унутрашњи подстицаји – осећања, намере, жеље).
Уочавање и тумачење израза, речи и дијалога којима су приказани поступци, сукоби,
драматичне ситуације и њихови узроци, решења и последице.
Књижевни појмови
Лирика
Основни мотив и споредни мотиви у лирској песми.
Визуелни и аудитивни елементи у песничкој слици. Песничка слика као чинилац
композиције лирске песме.
Дужина стиха према броју слогова – препознавање.
Понављања у стиху, строфи, песми – функција.
Персонификација као стилско средство.
Сликовитост као обележје песничког језика.
Обичајне народне лирске песме – основна обележја.
Лирска песма – основна обележја.
Епика
Тема и идеја у епском делу.
Фабула: хронолошки редослед догађаја, елементи фабуле (увод, заплет, расплет).
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Односи међу ликовима; основни типови (врсте) карактеризације.
Приповедач, приповедање; дијалог, монолог, опис у епском делу.
Прича и роман – разлике.
Роман за децу – основна обележја.
Драма
Ликови у драмском делу. Ремарке (дидаскалије). Драмска радња – начин развијања
радње. Драмски текстови за децу.
Функционални појмови
Подстицање ученика да схватају и усвајају појмове: главно, споредно, машта, збиља,
утисак, расположење, интересовање, околност, ситуација, испољавање; подстрек, услов,
поређење, процењивање, тврдња, доказ, закључак; дивљење, одушевљење, љубав (према
човеку, домовини, раду, природи); привлачност, искреност, правичност, племенитост.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Основни облици усменог и писменог изражавања
Препричавање текста са променом граматичког лица. Препричавање са изменом
завршетка фабуле. Препричавање текста у целини и по деловима – по датом плану, по
заједнички и самостално сачињеном плану.
Причање у дијалошкој форми; уношење дијалога, управног говора у структуру
казивања – по заједнички и самостално сачињеном плану. Причање према самостално
одабраној теми. Настављање приче инспирисане датим почетком. Састављање приче по
слободном избору мотива.
Описивање слика које приказују пејзаже, ентеријере, портрете. Описивање
сложенијих односа међу предметима, бићима и појавама.
Извештавање о обављеном или необављеном задатку у школи или код куће – у
облику одговора на питања.
Усмена и писмена вежбања
Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора речи, исказа, реченица,
пословица, брзалица, загонетака, питалица, краћих текстова; слушање звучних записа,
казивање напамет лирских и епских текстова; снимање казивања и читања, анализа снимка и
вредновање.
Диктати: са допуњавањем, изборни, слободни, контролни диктат.
Лексичке и семантичке вежбе: грађење речи – формирање породица речи;
изналажење синонима и антонима, уочавање семантичке функције акцента; некњижевне
речи и туђице – њихова замена језичким стандардом; основно и пренесено значење речи.
Синтаксичке и стилске вежбе: састављање и писање реченица према посматраним
предметима, слици и заданим речима; састављање и писање питања о тематској целини у
тексту, на слици, у филму; писање одговора на та питања.
Преписивање реченица у циљу савладавања правописних правила.
Коришћење уметничких, научно-популарних и ученичких текстова као подстицаја за
сликовито казивање. Вежбе за богаћење речника и тражење погодног израза. Уопштено и
конкретно казивање. Промена гледишта. Уочавање и отклањање безначајних појединости и
сувишних речи у тексту и говору. Отклањање празнословља и туђица. Отклањање нејасности
и двосмислености.
Увежбавање технике израде писменог састава: анализа теме, одређивање њеног
тежишта; посматрање, уочавање и избор грађе; распоређивање појединости; елементи
композиције.

10

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. Четири школска писмена
задатка – по два у првом и другом полугодишту. Један час за израду и два часа за анализу
задатака и писање побољшане верзије састава.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Језик (граматика и правопис)
У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену
комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени
само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица
се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре) већ и као
комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији).
Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик
представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава
изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. У I и II разреду у оквиру
вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог
именовања, да би се од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним
низовима граматички садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом
ученика.
Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а
конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима,
назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам,
препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација и
другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим
настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе.
Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и
информација о њима.
Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење
граматичких категорија заснивају на њиховој функцији, коју су ученици у претходним
разредима уочили, и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој пракси. Поступност и
селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из синтаксе и
морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у
осталим областима језика. На пример, алтернацију сугласника к, г, х, ученици ће прво
запажати у грађењу речи и деклинацији у V разреду, а вежбама и језичким играма у том и
претходним разредима навикавати се на правилну употребу тих консонаната у говору и
писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а усвојена знања о
битним гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим
начином ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама,
оспособиће се за језичку праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих
језичких појава.
Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда
и поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба
навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: у II разреду поред
уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих
речи, а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и
логички уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичне законитости (разликовање лица
код глагола – лични глаголски облици – предикат – реченица). Речи увек треба уочавати и
обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају њихове функције, значења и облици.
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Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне
јединице. Не само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба
у сваком разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске норме, а сталним
вежбањем, по могућству уз коришћење аудио-снимака, ученике треба навикавати да чују
правилно акцентовану реч а у крајевима где се одступа од акценатске норме да разликују
стандардни акценат од свога акцента.
Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, која
се организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога,
ученике врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником
(школско издање).
Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне
примене у новим говорним ситуацијама проистиче из програмских захтева, али су у великој
мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу – говорним одступањима од књижевног
језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се
садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и
писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за
правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.
У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси
потврдили својом функционалношћу:
– подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;
– сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности;
– заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним
својствима и стилским функцијама језичких појава;
– уважавање ситуационе условљености језичких појава;
– повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста;
– откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава;
– коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика;
– систематска и осмишљена вежбања у говору и писању;
– што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава;
– неговање примењеног знања и умења;
– континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом;
– остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања;
– побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама;
– указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава;
– коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава.
У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају
ученикову мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава
њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. Наведена усмерења наставног рада
подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, односно за
одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву
на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и
нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста,
постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то
спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност.
Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених
језичких појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним
својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање формалних и споредних
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обележја проучаваних језичких појава.
У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким
околностима које су условиле њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и
говорне ситуације у којима се одређена језичка појава природно јавља и испољава. Текстови
би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима
разговарати са ученицима.
Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води
преко доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за
наставника да што чешће упућује ученике да откривају стилску функцију (изражајност)
језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за језик, јер уметничка
доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад
ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве,
прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о
језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и усменом
изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова.
Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских
вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да
вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и
утврђивања знања.
Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика
треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати
више облике знања и умења – применљивост и стваралаштво. У настојањима да се у
наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој погодној прилици
знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се
оно уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и практичне примене.
Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике
посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби.
Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са
комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави граматике
јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу
граматике приближава животним потребама, у којима се примењени језик појављује као
свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и
занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка
испољавања.
Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да
поставља ученицима, да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или
писати како у изазовним приликама говорно реагују.
Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а
завршавају се сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у савременом
методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и затварају
више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање
индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских
обавештења и практичне обуке.
Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља
применити у наставној обради програмских јединица из језика и које омогућују да сваки
целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добије своју посебну
структуру.
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Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих
методичких радњи:
– Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и
објашњава одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и публицистички текстови, а и примери из писмених радова ученика.
– Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних
ситуација.
– Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима.
– Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који
непосредно доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери
из познатог текста.)
– Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе,
уочавају примере језичке појаве која је предмет сазнавања.
– Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да
запажену језичку појаву истраживачки сагледају.
– Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене,
изражајних могућности...).
– Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово
упоређивање, описивање и класификовање.
– Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа.
– Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости
и правилности.
– Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у
примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање).
– Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у
школи и код куће).
Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у
сукцесивној и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на
коме се разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да
текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке
вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити
обавезна етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна.
Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције:
запажање, упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера.
То значи да часови на којима се изучава граматичко градиво немају одељене етапе, односно
јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз између индуктивног и
дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања.
Књижевност
Увођење најмлађих ученика у свет књижевности али и осталих, тзв. некњижевних
текстова (популарних, информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак.
Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и не мало значајна знања, умења и
навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна култура већ и његова
општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог човека.
Лектира
Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако
извори за обраду текстова из лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени
узраст и сва остала приступачна литература.
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Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима – лирика,
епика, драма, да би се кроз све програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција
и имати увид у то.
Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Учитељ има начелну
могућност да понуђене текстове прилагођава конкретним наставним потребама, али је
обавезан и на слободан избор из наше народне усмене књижевности и тзв. некњижевних
текстова – према програмским захтевима.
Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу
на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења
текста у зависности од сложености његове унутрашње структуре, повезивање и груписање са
одговарајућим садржајима из других предметних подручја – граматике, правописа и језичке
културе и сл.).
Читање и тумачење текста
Особеност и деликатност овог предметног сегмента нису толико у програмираним
садржајима колико су у узрасним могућностима најмлађих ученика да дате садржаје ваљано
усвоје, те да се стеченим знањима и умењима функционално служе и у свим осталим
наставним околностима. Сходно томе, читање и тумачење текста у млађим разредима
превасходно је у функцији даљег усавршавања гласног читања, уз постепено, систематско и
доследно увођење у технику читања у себи, као и усвајање основних појмова, односа и
релација које садржи у себи прочитани текст.
Читање текста, према томе, на млађем узрасном нивоу има сва обележја првог и
темељног овладавања овом вештином као знањем, нарочито у првом разреду. Посебно је
важно да ученици поступно и функционално усвоје ваљано читање наглас које у себи
садржи неке од важнијих чинилаца логичког читања (изговор, јачина гласа, паузирање,
интонационо прилагођавање и др.) и које ће природно тежити све већој изражајности током
другог разреда (наглашавање, емоционално подешавање, темпо и сл.), чиме се у доброј мери
олакшава усвајање технике изражајног читања (трећи разред). Притом, од особите је
важности да се свако читање наглас и сваког ученика понаособ (а нарочито у првом разреду)
– осмишљено, критички и добронамерно вреднује. Сваки ученик, наиме, након што је
прочитао неки текст наглас, треба од својих другова у разреду и учитеља да сазна шта је у
том читању било добро, а шта евентуално треба мењати да би оно постало још боље.
Поступност, систематичност и доследност посебно долазе до изражаја у
оспособљавању ученика за читање у себи. Овај вид читања у млађим разредима представља
сложенији наставни захтев, иако са становишта искусног, формираног читача то не изгледа
тако. Читање у себи, наиме, садржи низ сложених мисаоних радњи које ученик треба
симултано да савлада, а посебан проблем представља тзв. унутрашњи говор. Зато се код
већине ученика првог разреда ово читање најпре испољава у виду тихог читања (тихи жагор,
мрмљање), да би касније, али упорним вежбањем, добило своја потребна обележја. Међу
њима свакако ваља истаћи различите видове мотивисања, подстицања и усмерења, чиме се
олакшава доживљавање и разумевање текста који се чита, те тако читање у себи, са
становишта методике савремене наставе књижевности, постаје незаобилазни услов за ваљано
тумачење текста.
Тумачење текста у млађим разредима представља изузетно сложен и деликатан
програмски захтев. Текст је темељни програмски садржај који има водећу и интеграциону
наставну улогу јер око себе окупља и групише одговарајуће садржаје и из осталих
предметних подручја. Али, због узрасних ограничења у рецепцији, тумачењу и усвајању
основних структурних а нарочито уметничких чинилаца текста, потребно је испољити много
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инвентивности, систематичности и упорности у оспособљавању ученика за постепено
уочавање, препознавање, а затим образлагање и спонтано усвајање његове основне
предметности.
У првом разреду тумачење текста има изразита обележја спонтаног и слободног
разговора са ученицима о релевантним појединостима – просторним, временским, акционим
– у циљу провере разумевања прочитаног, односно у функцији активног увежбавања и
ваљаног усвајања читања наглас и у себи. Инвентивним мотивисањима, подстицањима и
усмерењима (ко, где, када, зашто, како, чиме, због чега, шта је радосно, тужно, смешно,
занимљиво, необично и сл.) – ученицима се омогућава да уочавају, запажају, откривају,
упоређују, објашњавају, образлажу дате појавности које чине предметност прочитаног
текста.
У другом разреду приступ тумачењу текста скоро је у свему исти као и у претходном
разреду, само што су захтеви, по природи ствари, нешто увећани а програмски садржаји
адекватно допуњени (самостално саопштавање утисака о прочитаном тексту, заузимање
властитих ставова о важнијим појавностима из текста и речито образлагање и одбрана таквих
схватања, откривање и схватање порука у тексту, препознавање одељка, уочавање
карактеристичних језичких и стилских појмова и сл.).
Ученике треба систематски и на ваљан начин подстицати на укључивање у
библиотеку (школску, месну), формирање одељењске библиотеке, приређивање тематских
изложби књига, слушање/гледање звучних/видео записа са уметничким казивањима текста,
организовање сусрета и разговора са писцима, литерарних игара и такмичења, вођење
дневника о прочитаним књигама (наслов, писац, утисци, главни ликови, одабране реченице,
необичне и занимљиве речи и сл.), формирање личне библиотеке, цедетеке, видеотеке и др.
Таквим и њему сличним методичким приступом читању и тумачењу текста, при чему
посебну пажњу ваља посветити улози ученика као значајног наставног чиниоца (његовом
што већем осамостаљивању, слободном истраживању и испољавању, пружању могућности за
властито мишљење), остварују се нека од темељних начела методике савремене наставе и
књижевности, међу којима су свакако поступно и осмишљено увођење ученика у сложени
свет књижевноуметничког дела и симултано али и планско богаћење, усавршавање и
неговање његове језичке културе.
Читање од III до VIII разреда
Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При
томе је квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни
облици усмереног читања основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се
успешно уводе у свет књижевног дела.
Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање
да се што потпуније искористе способности ученика за постизање високог квалитета у
вештини читања. Вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно
наставниково и учениково припремање. У оквиру своје припреме наставник благовремено
одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу
изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима
одговарајући став и одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа,
интонације, пауза, реченичног акцента и гласовних трансформација. При томе се повремено
служи аудио-снимцима узорних интерпретативних читања.
Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро
схваћеном тексту, то је конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у
припремању ученика за изражајно читање. У оквиру непосредне припреме у VI, VII и VIII
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разреду повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски чиниоци који
захтевају одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са
ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему обележава
врсте пауза, реченичне акценте, темпо и гласовне модулације.
Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе
се лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном,
дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној динамици
текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова.
У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање –
ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског
колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да
критички и објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио-снимка,
ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на своје
умење. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у
изражајном читању, уз стално настојање да сви облици говорних активности буду коректни и
уверљиви.
Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања, па му се у настави
поклања посебна пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици
оспособљавају за свакодневно стицање информација и за учење.
Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у
функцији свестранијег стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих
осмишљених текстова.
Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавање
брзог читања у себи с разумевањем и доприноси развијању способности ученика да читају
флексибилно, да усклађују брзину читања са циљем читања и карактеристикама текста који
читају.
Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и
давањем одговарајућих задатака, а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног
текста, односно остварења добијених задатака. Информативно, продуктивно и аналитичко
читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким задацима који се ученицима
дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и правописа.
Тим путем се унапређују логика и брзина читања, а нарочито брзина схватања прочитаног
текста, чиме се ученици оспособљавају за самостално учење.
Ученици старијих разреда уводе се у „летимично” читање које је условљено брзином
и стварно прочитаним текстом. Оно се састоји од брзог тражења информације и значења у
тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се погледом „пролази” кроз текст и чита се на
прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у одељцима, увод, закључак). При вежбању
ученика у „летимичном” читању, претходно се задају одговарајући задаци (тражење
одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет њиховог остварења и
мери време за које су задаци извршени. „Летимичним” читањем ученици се такође
оспособљавају да ради подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и на други
начин означене делове текста приликом ранијег читања „с оловком у руци”, које треба
систематски спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење.
Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан
је облик рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво
говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и изражајно
казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и
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упоређује говорење текстова у прози и стиху.
Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог,
монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног
казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се механички учи,
као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато је посебан
задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење текста
напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање тече „очи у очи”, да говорник
посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт. Максимална
пажња се посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног језика, посебно
– природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и сугестивном
казивању.
Тумачење текста од III до VIII разреда
Са обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и
читања у себи. Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, све док не
изазове одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и
проучавање текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или
његових одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе.
При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и
синтетичких поступака и гледишта. Значајне појединости, елементарне слике, експресивна
места и стилскојезички поступци неће се посматрати као усамљене вредности, већ их треба
сагледавати као функционалне делове виших целина и тумачити у природном садејству с
другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и
непоновљивом организму у коме је све условљено узрочно-последичним везама,
подстакнуто животним искуством и уобличено стваралачком маштом.
Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о
књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати
за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према
произвољним оценама и закључцима.
Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи,
поготову у млађим разредима, у начелу предтеоријско и да није условљено познавањем
стручне терминологије. То, међутим, нимало не смета да и обичан „разговор о штиву” у
млађим разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке
радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено
интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та
слика формално спада у ред метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог
разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и
мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког језика.
У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем
проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. На тај
начин стимулисаће се ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност,
свестраније ће се упознати дело и пружати могућност за афирмацију ученика у радном
процесу.
Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну
локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвеноисторијске оквире, давање неопходних података о писцу и настанку дела, као и обавештења
о битним садржајима који претходе одломку – све су то услови без којих се у бројним
случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. Зато прототипску и
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психолошку реалност, из које потичу тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за
стварање, треба дати у пригодном виду и у оном обиму који је неопходан за потпуније
доживљавање и поузданије тумачење.
Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично,
развија и стално усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки,
стваралачки и сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи
не предаје и не учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви да
настава књижевности шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и стваралачке
способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише
литерарни, језички и животни сензибилитет.
Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности
подразумева активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности
ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку репродуковати „научено
градиво”, односно наставникова предавања, већ активни субјекат који истраживачки,
стваралачки и сатворачки у ч е с т в у ј е у проучавању књижевноуметничких остварења.
Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе; пре
часа, у току часа и после часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у
току читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и задатке, који ће га у
пуној мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и побудити
истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад, што је основни
услов да се остваре предвиђени интерпретативни домети. Наставник ваља да постави задатке
који ће ученика подстицати да уочава, открива, истражује, процењује и закључује.
Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне ученику тако што ће га подстицати
и усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне склоности и способности, као и да
адекватно вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима тих активности.
Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес, који започиње
наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и
проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки
припремни задаци) за тумачење дела, своје најпродуктивније видове добија у
интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене
стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о
обрађеном наставном градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и
истраживачко-интерпретативним приступима новим књижевноуметничким остварењима.
Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу
методолошко и методичко з а с н и в а њ е интерпретације и њено р а з в и ј а њ е на
наставном часу.
У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно
методолошко опредељење треба да буде превасходна усмереност интерпретације према
уметничком тексту. Савремена методика наставе књижевности определила се, дакле, за
унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не превиђа нужност
примене и вантекстовних гледишта да би књижевноуметничко дело било ваљано и
поуздано протумачено.
Уз
наведена
методолошка
опредељења,
наставна
интерпретација
књижевноуметничког дела ваља да удовољи и захтевима које јој поставља методика
наставе књижевности: да буде оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена са
наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност и
поступност, а да методолошка и методичка поступања на свакој деоници интерпретације
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остварују јединство анализе и синтезе.
У оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација
књижевноуметничког дела у највећој мери буде усмерена према уметничком тексту,
примат припада опредељењу да се динамика интерпретације усклађује са водећим
уметничким вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци
обједињавања интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које
поштује тако заснована и опредељена наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да
се тумачењем водећих вредности обухвати, односно проучи, дело у целини. Пошто су
обједињена поставка и односи свестраних међусобних прожимања природне датости
уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и
упознају и сви други битни чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у
интерпретацији добија онолико места колико му припада у складу са уделом који има у
општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела
обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне
целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже,
књижевни ликови, поруке, мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичкостилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми.
У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и
методичким разлозима ваља утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће
бити усмеравана динамика наставне интерпретације књижевноуметничког дела. Зато
методолошки и методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и практично
заснива и развија савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају
утврђене методолошке и методичке системе које би требало применити у интерпретацији
сваког појединог дела. То значи да нема познатих и једном заувек откривених путева којима
се улази у свет сваког појединог књижевноуметничког остварења, већ су ти путеви
унеколико увек другачији у приступу сваком поједином књижевноуметничком делу –
онолико колико је оно аутономно, самосвојно и непоновљиво уметничко остварење.
Књижевни појмови
Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу
осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке
родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте,
развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање
метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку
откривали изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају
напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичкостилским изражајним средствима
прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и
естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичкостилска условљеност.
Функционални појмови
Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на
њихова примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим
информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма.
Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и
схвате и да их примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче
и објасне околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те околности, онда је
то знак (и провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу.
У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици
правилно схватају и употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током
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обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици
откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих ликова, при чему се те
речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима.
Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног
разреда неће моћи да усвоје све програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато
спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих разреда. Усвајање
функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и образовања а остварује се
и проверава у току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја.
Језичка култура
Оперативни задаци за реализацију наставних садржаја овог подручја јасно указују да
је континуитет у свакодневном раду на богаћењу ученичке језичке културе једна од
примарних методичких обавеза, почев од уочавања способности сваког детета за говорно
комуницирање у тзв. претходним испитивањима деце приликом уписа у први разред, па
преко различитих вежби у говору и писању до ученичког самосталног излагања мисли и
осећања у току наставе, али и у свим осталим животним околностима у школи и ван ње, где
је ваљано језичко комуницирање услов за потпуно споразумевање. Правилна артикулација
свих гласова и графички узорна употреба писма, напуштање локалног говора и навикавање
на стандардни књижевни језик у говору, читању и писању, оспособљавање за слободно
препричавање, причање и описивање, и уз функционалну примену усвојених и правописних
правила, разноврсна усмена и писмена вежбања која имају за циљ богаћење ученичког
речника, сигурно овладавање реченицом као основном говорном категоријом и указивање на
стилске вредности употребе језика у говору и писању и др. – основни су наставни задаци у
остварењу програмских садржаја из језичке културе.
Ово предметно подручје нешто је другачије конципирано у односу на претходне
програме. Најпре, установљен је другачији, примеренији назив, који је истовремено и
једноставнији и свеобухватнији од раније коришћених термина. Исто тако, преуређена је
структура програмских садржаја, који у новој поставци делују прегледно, систематично и
препознатљиво, без непотребних понављања и конфузије. Јер, на основу укупне разредне
наставе, постоје језички појмови које ученик овог узраста треба поступно, систематично и
ваљано (а то значи – трајно) да усвоји, па су и замишљени као програмски садржаји
(захтеви). А до њиховог трајног и функционалног усвајања, скоро без изузетака, пут води
преко бројних и разноврсних облика усмених и писмених језичких испољавања ученика, а то
су најчешће: језичке игре, вежбе, задаци, тестови и сл. На пример, најмлађег ученика ваља,
између осталог, оспособити да самостално, убедљиво и допадљиво описује оне животне
појаве које језичким описом (дескрипцијом) постају најпрепознатљивије (предмети, биљке,
животиње, људи, пејзаж, ентеријер и др.). Зато се описивање као програмски захтев (садржај)
јавља у сва четири разреда. А остварује се, усваја као знање и умење применом оних облика
који ће ефикасним, економичним и функционалним поступањима у наставним околностима
ученичку и језичку културу учинити поузданом и трајном. А то су: говорне вежбе, писмене
вежбе (или осмишљено комбиновање говора и писања), писмени радови, изражајно казивање
уметничких описних текстова, аутодиктат и сл. А то важи, у мањој или већој мери и за све
остале врсте ученичког језичког изражавања.
Основни облици усменог и писменог изражавања у млађим разредима представљају
темељне програмске садржаје за стицање, усавршавање и неговање ваљане и поуздане
језичке културе најмлађег ученика. Неки од тих облика (препричавање, причање) присутни
су и у претходним испитивањима деце за упис у школу, што значи да на њих ваља гледати
као на језичко искуство које полазници у извесној мери већ поседују. Отуда и потреба да се
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са усавршавањем и неговањем тих основних облика говорног комуницирања отпочне и пре
формалног описмењавања ученика.
Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког
језичког испољавања у наставним околностима. И док се у поменутим претходним
испитивањима, као и у припремама за усвајање почетног читања, репродуковању одређених
садржаја приступа слободно, већ од краја тзв. букварске наставе па надаље ваља му
приступити плански, осмишљено и континуирано. То значи, најпре, да се унапред зна (а то
се дефинише у оперативним плановима рада учитеља) које ће садржаје ученик препричавати
у наставним околностима. Њихов избор треба да обухвати не само текстове, и не само оне из
читанки, већ и из других медијских области (штампа, позориште, филм, радио, телевизија и
сл.). Потом, ученике ваља благовремено мотивисати, подстицати и усмеравати на овај вид
језичког изражавања, а то значи – омогућити им да се самостално припреме за препричавање
али у које ће истовремено бити интегрисани и одговарајући програмски захтеви. Ваља,
затим, водити рачуна о томе да се начелно препричавају само они садржаји који су
претходно протумачени/анализирани или о којима се са ученицима водио макар приступни
разговор. Коначно, и препричавање, као и све остале видове ученичког изражавања, треба на
одговарајући начин вредновати (најбоље у разреду и уз свестрано учествовање ученика и
подршку учитеља).
Причање у односу на препричавање јесте сложенији облик језичког изражавања
ученика, јер док је препричавање углавном репродуковање прочитаног, одслушаног или
виђеног садржаја, причање представља особен вид стваралаштва које се ослања на оно што је
ученик доживео или произвео у својој стваралачкој машти. Зато причање тражи посебан
интелектуални напор и језичку изграђеност, те ученика свестрано ангажује: у избору
тематске грађе и њених значајних појединости, у компоновању одабраних детаља и у начину
језичког уобличавања свих структурних елемената приче. Методички приступ овом
значајном облику усавршавања и неговања ученике језичке културе у основи је исти као и
код препричавања (ваљано функционално локализовање у плановима рада, осмишљено
повезивање са сродним садржајима из осталих предметних подручја, а нарочито са читањем
и тумачењем текста, осмишљено и инвентивно мотивисање, усмеравање и подстицање
ученика да у причању остваре што свестранију мисаону и језичку перспективу, умешно
вредновање ученичких домашаја у причању и др. Посебно треба водити рачуна о томе да
причање у функцији читања и тумачења текста (у тзв. уводном делу часа) не прерасте у
схематизовано и површно набрајање/именовање одређених појавности, а да се притом
занемари индивидуални приступ ученика датој предметности, те да изостане стварање приче
као целовите менталне представе, довољно препознатљиве и ваљано мисаоно и језички
уобличене. Тако, на пример, уводни разговори о домаћим и дивљим животињама поводом
басне која се чита и тумачи неће дати жељене резултате на нивоу уводних говорних
активности ако се такве животиње само класификују по познатој припадности, именују или
само набрајају, као што ће слободно причање о неким необичним, занимљивим, али стварним
и појединачним сусретањима ученика са датим животињама, у којима су доживљени радост,
изненађење, одушевљење, радозналост, упитаност, страх и сл. – створити праву
истраживачку атмосферу на часу. Причање, пак, колико год било изазовно у свим својим
сегментима за језичко испољавање најмлађих ученика – начелно ваља реализовати као део
ширег наставног контекста у коме ће се саодносно и функционално наћи и други облици
језичког изражавања, а нарочито описивање.
Описивање јесте најсложенији облик језичког изражавања на нивоу најмлађих
разреда. Оно је мање или више заступљено у свакодневном говору, јер је неопходно за јасно
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представљање суштинских односа између предмета, ствари, бића и других појмова и појава у
свакој животној ситуацији. Јер, док је за препричавање основа одређени садржај, за причање
подстицај неко догађање, доживљај, дотле за описивање нису неопходне неке посебне
околности, већ се оно користи кад год се дође у додир са појавностима које у свакодневном
језичком комуницирању могу скренути пажњу на себе. Но, због бројних узрасних
ограничења у раду са најмлађим ученицима, овој врсти језичкога комуницирања ваља
приступити посебно одговорно и уз нарочито поштовање принципа наставне условности и
поступности у захтевима: оспособљавање ученика да пажљиво посматрају, уочавају,
откривају, запажају, упоређују, па тек онда дату предметност да мисаоно заокруже и језички
уобличе. Исто тако, ученике овог узрасног нивоа ваља подстицати и усмеравати да из
сложеног процеса описивања најпре усвоје неколика општа места којима се могу служити
све дотле док се не оспособе за самостални и индивидуални приступ овом захтевном
језичком облику. У том смислу ваља их навикавати да локализују оно што описују
(временски, просторно, узрочно), да уоче, издвоје и заокруже битна својства/особине
(спољашње и условно унутрашње) и да се одреде према посматраној предметности (први
покушаји формирања личног става/односа према датој појави). Исто тако, неопходна је
поуздана процена планирања вежби у описивању са усмерењима/подстицањима у односу на
она вежбања у којима може доћи до изражаја ученичка самосталност и индивидуалност.
Како се пак описивање врло често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста
(нарочито књижевноуметничког), то је потребно стално усмеравати ученичку пажњу на она
места у таквим текстовима која обилују описним елементима, а посебно када се описују
предмети, ентеријер, биљке и животиње, књижевни ликови, пејзаж и сл., јер су то и најбољи
обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у језичком комуницирању.
Пошто је за описивање потребан већи мисаони напор и дуже време за остварење дуже
замисли – предност ваља дати писменој форми описивања над усменом. Остали општи
методички приступи овом значајном облику језичког изражавања исти су или слични као и
код препричавања и причања (од планирања, преко реализације планираних активности, до
вредновања постигнутог и функционалног повезивања са сродним садржајима какви су и
усмена и писмена вежбања за стицање, усавршавање и неговање језичке културе ученика).
Усмена и писмена вежбања, како им и сам назив каже, замишљена су као допуна
основних облика језичког изражавања, почев од најједноставнијих (изговор гласова и
преписивање речи), преко сложенијих (лексичке, семантичке, синтаксичке вежбе, остале
вежбе за савладавање узорног говора и писања), до најсложенијих (домаћи писмени задаци и
њихово читање и свестрано вредновање на часу). Свака од програмираних вежби планира се
и остварује у оном наставном контексту у коме се јавља потреба за функционалним
усвајањем дате језичке појаве или утврђивања, обнављања или систематизовања знања и
примене тих знања у конкретној језичкој ситуацији. То значи да се, начелно, све те или њима
сличне вежбе не реализују на посебним наставним часовима, већ се планирају у склопу
основних облика језичког изражавања (препричавање, причање, описивање) или
одговарајућих програмских садржаја осталих предметних подручја (читање и тумачење
текста, граматика и правопис, основе читања и писања). Управо у осмишљеним саодносним
поставкама та вежбања вишеструко утичу на подизање нивоа ученичке језичке културе.
Природно је да се планским остварењем програмских садржаја из језичке културе
отпочне тек у другом полугодишту првог разреда (пошто се савлада елементарна техника
читања и писања). Међутим, јасно је да се многи од њих симултано остварују већ у периоду
припрема за читање и писање, као и у периоду учења, усвајања основне писмености. Јер, без
потребне језичке развијености (слободан разговор, препричавање краћих садржаја,
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аналитичко-синтетичке гласовне вежбе и сл.) не може се успоставити неопходна говорна
комуникација, преко потребна за усвајање појмова гласа и слова. Касније, она постаје основа
за остварење наставних садржаја и из свих осталих подручја овог предмета (као и укупне
разредне наставе), али се истовремено и сама шири и продубљује до нивоа јасног, правилног,
садржајно и стилски примереног језичког општења у усменој и писменој форми. Тиме
језичка култура у највећој мери доприноси јединству целовитости наставе српског језика и
чини да се она реализује у функционалном повезивању наизглед различитих програмских
садржаја али који се најбоље остварују управо у таквој методичкој спрези.
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3. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ
ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног
образовања за Српски језик садрже стандарде постигнућа за области: Говорна култура,
Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, Граматика и
лексикологија и Књижевност. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа,
осим у области Говорна култура.
1. ГОВОРНА КУЛТУРА
У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица:
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у
њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.
„певушења” или „скандирања”
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на
основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или
занимљивих детаља
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се
теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део
казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне
информације
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи
информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у
једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на
различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име
аутора; садржај, речник)
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада,
да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из
текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места
(једночланих), назива школе
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1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску
прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије)
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких
именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној
комуникацији (у кући, школи и сл.)
5. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и
драме
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на
ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба
прочитати брже, а који спорије
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући
информације исказане у различитим деловима текста (у различитим
реченицама, пасусима, пољима табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном
тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или
на дијаграму)
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње,
објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака
јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада,
због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима
ликова
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор
одређене илустрације
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3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових
становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише
присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч , ђ,
џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу
ли и речцу не; употребљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у
реченици, типове реченица, дужину реченице...)
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује
одговарајућим детаљима
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да
избегне понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља
грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име,
презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон, школа, разред,
одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци
глаголе из једног глаголског времена у друго
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима
(у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава
5. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке,
брзалице)
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и
односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту)
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из
различитих делова дужег текста
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким
системима (нпр. текст, табела, графички приказ)
1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр.
мишљење аутора текста насупрот мишљењу учесника у догађају)
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који
их поткрепљују; резимира наративни текст
1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из
текста у дату табелу или дијаграм)
1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену
(нпр. који од два текста боље описује дату слику, да ли је упутство за
(познату) игру потпуно и сл.)
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава
зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу
на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о
догађајима из текста)
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи
разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро
распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста
и пасуса
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичкостилски израз типу текста
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве;
глаголе)
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму:
заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и
броју
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и
начин
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и
текста/контекста у којем су употребљени
1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу
5. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на
текст
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4. СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ У 4. РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Природа Српског језика, као наставног предмета, сложена је и специфична. Број
часова планиран за рад довољно казује колико је његова улога и вредност у савременом
образовном систему Србије. Суштина рада треба да се заснива на томе да ученици што боље
савладају градиво, јер је овај предмет основа многих других. Знања, способности и вештине
зависе од когнитивних могућности ученика. Сврха наставе овог предмета јесте:
 да ученицима омогући да стекну знање, способности, вештине, усвоје ставове и
вредности које су основа српског стандардног језика;
 развију језичке комуникацијске способности и вештине (у говорној и писаној форми
свих функционалних стилова);
 развију литерарне способности и читатељска интересовања;
 развију љубав и интересовање за српски језик који је основа књижевности, науке и
културе.
Током наставе учитељи треба да обрате пажњу да је усвајање језика сложен процес,
који захтева одређене предуслове: од когнитивних способности деце до друштвених и
културолошких услова. Основу усвајања језика чини говор (слушање) и разумевање писаног
текста (читање). Током школовања у млађим разредима основне школе наставља се
разумевање говора и говорења, који чине основу српског језика. Развој писаног језика, као и
говорног, дуготрајан је процес.
Реализација наставе у четвртом разреду обухвата различита наставна подручја.
Наст авно подручје – књижевност
Помоћу ове области развијају се литерарне и језичке способности ученика. Различити
књижевни текстови, као и школска интерпретација, доприносе да се код ученика развија
љубав према лепоти књижевног стварања. У чаробним световима књига ученици уочавају
вредности живота јер је свако књижевно дело мали прозор у свет. Рецепцијске могућности
ђака повећавају се читањем нових дела, а избор из српске, европске и светске књижевности у
читанци Трешња у цвету доприноси сагледавању односа појединачног и општег. Читанка им
омогућава да самостално раде, да откривају слојевитост књижевне творевине, као и да
проникну у сазнајне, естетске и васпитне вредности. Најважнији корак у проналажењу
лепоте књижевног дела огледа се у овладавању вештином читања с разумевањем.
Организовањем квизова знања са разноврсним задацима и типовима активности,
осмишљавањем различитих драмских активности, илустровањем корица прочитаних књига,
цртањем стрипова на основу књижевних дела, бирањем и проширивањем најлепших стихова
и сл. деца се могу подстаћи на читалачку активност. Библиотекар, чија мисија није само
издавање књига, може знатно допринети популаризацији књиге.
Посебну вредност представља повезивање књижевних дела са личним искуством. То
не значи да ученици дело схватају као пуки одраз живота, његову фотографију; то значи да је
писац осветлио инсерте живота које препознајемо око нас. Књижевно дело је неисцрпан
извор идеја и зато га, спајајући његове вредности са животним вредностима, осветљавамо на
нов начин.
У четвртом разреду ученици уочавају књижевне родове и врсте, а знатно проширују
књижевнотеоријска гледишта. Учитељи треба да упућују ученика у свет лепоте књижевног
дела, да их подстичу да читају текстове изван обавезног наставног плана и програма, али је
добро обратити пажњу која је то врста књижевних дела. Добра пракса је да нам периодично
ученици саопште на часовима говорних вежби шта су читали.
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На узрасту ученика четвртог разреда садржај има још увек доминантно место. Треба
имати у виду да је од 9. до 13. године – однос према уметности наивно-реалистички.
Уметничка стварност се тумачи као део свакодневице, догађаји и ликови из књижевних дела
доживљавају се као стварни.
Ученици четвртог разреда имају развијене рецепцијске способности да:
 замисле песничке слике;
 самостално процењују ауторов став (препознавање извантекстовних равни);
 уоче садржајно-предметни слој дела, замишљају ликове, идентификују се са њима;
 схвате повезаност садржаја са простором и временом;
 анализирају однос општег и појединачног, познатог и непознатог;
 уочавају литерарне проблеме;
 истакну повезаност књижевног дела и језика.
Значајан допринос рецепцији дела има драмско стваралаштво. Иако је најбоље да
ученици гледају представу, знамо да је то у многим срединама тешко изводљиво. У том
случају може се гледати видео-снимак, самостално урадити представа у којој ће сви узети
учешћа, итд. И то је пут књиге до срца малих читалаца.
Популаризацији читања доприносе популарни и информативни текстови из илустрованих енциклопедија и часописа за децу. Панои са самостално одабраним текстовима
ученика из ове врсте литературе, или други облици рада, допринеће већем интересовању
ученика за читање. Посебно место у настави језика и књижевности има филм. Нажалост, ми
немамо институцију која би ускладила наставне области свих предмета са филмском
продукцијом, издвојила средства за њихову припрему у настави. Поређење уметничког
филма са књижевним делом шири сазнајне и естетске видике ученика (играни, цртани,
анимирани и луткарски филмови); продубљује њихова научна сазнања (документарни
филмови). Учитељима могу помоћи филмови који се налазе на YouTube. Филм може бити
увод у тумачење књижевног дела, могу се поредити ликови које ученици замисле са
реализованим ликовима, итд. Поред тога, његова функција је изванредна у корелацији са
другим предметима.
Наст авно подручје – граматика
Усвајање граматичких појмова је једино сврсисходно ако се практично примењује.
Ово подручје нашег предмета развија се у следећим областима:
 лексичкој (коришћење различитих речи, фразема, колокација итд.);
 семантичкој (уочавање синонимије, антонимије, полисемије);
 фонолошкој (уочавање структуре слогова, акцената);
 морфолошкој (учвршћивање и проширивање знања о врстама речи, морфемама,
грађењу речи);
 синтаксичкој (проширивање знања о реченицама);
 правописној (укључује писање слова, интерпункцију);
 говорној (подразумева неговање лепог изговора);
 друштвенојезичној (подразумева правила разговарања, начин поздрављања, основу
комуникације);
 прагматичкој (подразумева функционалну употребу језичких извора, врсте текстова и
облика, иронију, пародију).

30

Учитељи треба да имају у виду да усвајање језика има активан (говор, писање) и
пасиван карактер (слушање, разумевање писаног текста). Овај други је знатно шири и већи и
зато је неопходно водити рачуна да се свака реч, на сваком предмету, правилно изговори.
Ученике четвртог разреда треба оспособити да примењују оно градиво које је
предвиђено Наставним планом и програмом. Неопходно је да се ученици подједнако
оспособљавају у комуникацијској, као и лингвистичкој области.
Читава граматика од првог до четвртог разреда усмерена је на учење функционалне
граматике, која је у функцији језика као система знакова за споразумевање.
Наст авно подручје – језичка култура
Подручје језичке културе треба посматрати као:
 корелацију између језика и књижевности;
 корелацију са осталим предметима.
Код ученика је важно оспособљавање у областима: слушања, говорења, читања и
писања, јер су оне основа за све наставне предмете. Слушање подразумева разумевање
познатих и непознатих, простих и садржински сложених текстова. Говорење подразумева
јасност излагања, могућност препричавања, причања, описивања и извештавања. Ученик
може да се служи планом излагања, самостално да излаже, импровизује. Читање значи
разумевање тематике, уочавање стилских разлика, разумевање апстрактних текстова, итд.
Писање подразумева:
 правилну употребу правописа;
 правилну употребу стандардног српског језика;
 примену композиције рада (увод, разрада, закључак);
 коришћење лексичког фонда у складу са психофизичким развојем;
 писање различитим стиловима.
Пажњу треба усмерити ка стваралачком изражавању ученика. Неопходно је да они у
потпуности савладају садржајне и стилске разлике, да лако изражавају своје мисли, осећања,
доживљаје.
Ученици четвртог разреда треба да имају добро усвојене ортоепске и ортографске
области језика. Задатак учитеља је да ученицима скреће пажњу на разлику између говорног и
писаног језика, јер изговорена реч често добија ново, другачије, значење када се напише. То
се посебно односи на стандардни и нестандардни српски језик.

5. ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ
За успешну реализацију наставе српског језика најзначајнији фактори су: методичка
стручност, теоријско знање, практично знање. Методика и јесте спој знања и умења.
1. ОПШТА ЗНАЊА су неопходна за сваку методику. За методику српског језика
неопходна су знања из области науке о књижевности, науке о језику и реторике. Знање
подразумева и друге области, посебно педагогије, психологије, дидактике и естетике.
Ролф Гајслер закључује да је методика наставе књижевности синтетичка дисциплина
науке о књижевности, психологије и педагогије.
2. ПРАКТИЧНО-МЕТОДИЧКО ЗНАЊЕ је неопходно због планирања наставе,
проверавања потенцијала сваког ученика, правилне употребе наставних средстава и
медија, стварање повољне климе за рад.
31

3. МЕТОДИЧКА ВЕШТИНА подразумева повезивање знања из различитих области,
планирање и припрему, извођење часа. Учитељ треба да процени ефекте свога рада, да
кроз постигнуће ученика схвати недостатке у свом раду и процени добре стране.
Посебно треба имати у виду епистемолошке особине методике српског језика и
књижевности:
 методолошки плурализам – методика примењује методолошке обрасце који пружају
најбоље могућности за проучавање наставних садржаја;
 функционални еклектицизам – повезује научне резултате са областима које су
повезане са образовним садржајима;
 интердисциплинарност – повезивање различитих дисциплина у раду;
 практичност – примена теоријског знања у пракси;
 синтетичност – аутономија методике као дисциплине;
 технологија – методика осмишљава начине, вештину примене знања уз примену
наставне технологије.
Сви ови фактори су међусобно повезани и њиховом применом може се очекивати
успешна реализација наставе.

6. МЕТОДИЧКИ СИСТЕМИ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ
У припремама за часове неопходно је користити различите методичке приступе. Њих
одређују савремена научна достигнућа, потребе у пракси, али и искуство наставника у раду
са ученицима. Проверавањем рецепције текстова дошли смо до одређених закључака, које
смо уградили у овај Приручник. Наше предлоге не морате прихватити. Ваше искуство и
сагледавање садржаја утицаће на другачији избор метода и наставних активности.
Без обзира на личне погледе на наставу, неопходно је примењивати научне методе
системима у настави српског језика.






6.1. ДОГМАТСКО-РЕПРОДУКТИВНИ СИСТЕМ
У овом систему:
ученик памти што већи број чињеница; таква настава развија репродуктивне
способности и памћење;
учитељ је предавач који ученицима преноси готове ставове, а ученици их морају
репродуковати;
важан је садржај наставног процеса и теорија књижевности која се проучава
дедуктивно – без упоришта у књижевном делу;
битан фактор у овом систему је историја књижевности и ситуирање књижевних дела у
њене оквире.
Овај систем се најмање користи у настави нашег предмета.




6.2. РЕПРОДУКТИВНО-ЕКСПЛИКАТИВНИ СИСТЕМ
У овом систему ученик:
препричава књижевни садржај;
уноси своје речи;
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наставник има доминантну улогу, он је предавач и тумач књижевних појава;
учениково тумачење књижевних дела налази се у другом плану.






6.3. ИНТЕРПРЕТАТИВНО-АНАЛИТИЧКИ СИСТЕМ
Овај систем је доминантан облик наставног рада:
ученик је постављен као естетски субјекат;
посебна пажња је усмерена ка језику и његовој естетској функцији;
доминира метода хеуристичких разговора и текстуална метода;
учитељ је организатор наставног процеса.
Он подразумева:
1. мотивацију (доживљајна);
2. најаву текста и његову локализацију;
3. интерпретацијско читање текста;
4. емоционално-интелектуалну паузу;
5. изражавање првих утисака;
6. интерпретацију у ужем смислу;
7. синтезу;
8. актуализацију;
9. задатке за самосталан рад.

6.4. ПРОБЛЕМСКО-СТВАРАЛАЧКИ СИСТЕМ
Овај систем подстиче ученике на самосталан рад, мисаоно их ангажује на откривању
вредности текста. Ученик долази сам до закључака. У оквиру овог система, примењују се
следеће фазе часа:
а) најава текста и провера досадашње рецепције;
б) сусрет с текстом;
в) стварање проблемске ситуације;
г) дефинисање проблема и методе;
д) самосталан и групни рад ученика;
ђ) анализа и корекција резултата;
е) задавање нових задатака;
ж) актуализација.
Ученици самостално стварају план истраживања, постављају хипотезу, спроводе
истраживање, издвајају и класификују податке.
6.5. КОРЕЛАЦИЈСКО-ИНТЕГРАЦИЈСКИ СИСТЕМ
Повезивање наставе књижевности са другим областима веома је значајно за овај
узраст деце. Повезују се:
 сродни предмети у заједничке методичке оквире;
 подручја књижевности и језика;
 књижевност са другим уметностима.
Примењују се следеће фазе:
 најава теме;
 успостављање појмовно–информацијских веза;
 излагање;
 хеуристички разговор;
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синтеза;
актуализација.

Који ћемо методички систем у настави српског језика применити, зависи од
концепције образовних и васпитних циљева, културолошке и друштвене функције. Најчешће
примењени системи су: интерпретативно-аналитички, проблемско-стваралачки и
корелацијско-интеграцијски. Они су примењени и у нашим припремама, које се налазе у
прилогу овог Приручника.
Савремена методичка теорија уводи, према усмерености и организацији, нове системе:
комуникацијски, отворени, мултимедијски и тимски.

7. НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ
У припремама за часове овог Приручника постоје примери примене мултимедијалне
наставе. Аутори су пошли од више чињеница: многе школе су опремљене компјутерима,
ученици знају да користе компјутер. Позната је чињеница да се постављењем школског веб-сајта, електронског дневника и успостављањем редовне електронске комуникације између
школе и родитеља, унапређује комуникација школе са ученицима, родитељима и локалном
заједницом.
Електронско учење представља нову педагошку грану која коришћењем рачунара и
интернета редефинише теорију и праксу наставе и учења. Многе дилеме о коришћењу
мултимедијалне наставе постоје и међу научницима и међу учитељима. Најчешће се намећу
три питања:
1. Да ли рачунар, односно мултимедијалан софтвер као наставно средство и уопште као
елеменат нове образовне технологије, може да се уведе у наставу српског језика?
2. Да ли постоје психолошке, интелектуалне и моторичке оправданости за овакав вид учења?
3. Постоје ли последице овакве савремене образовне технологије на усвајање програмских
садржаја које је прописано Наставним планом и програмом и стандардима?
Модерна наставна средства: образовни рачунарски софтвер, мултимедији,
електронска комуникација, експертни системи, наставне базе знања, интелигентни туторски
системи и слично, могу да буду драгоцени у настави. Њихова функционална и техничка
интеграција омогућује ученицима различите прилазе учењу наставног градива. Компјутерски
програми који се примењују у настави деле се на:
 програме који саопштавају нова знања – програми за учење;
 програме за решавање разних проблема (програми за откривање) – ученик самостално
ради и покушава решавати проблеме, које задаје рачунар.
У настави српског језика компјутер може бити помоћно средство за израду и
штампање тестова, израчунавање просека, итд. Може бити погодан за програмирани
материјал, коришћење on-line енциклопедија, сајтова за претрагу. За примере из граматике
може много да помогне, визуелно да дочара одређене ситуације и на тај начин дете лакше и
брже научи садржај.
Неоспорно је да је рачунар драгоцен, али реч учитеља не може да замени никаква
машина. У развијању комуникационих способности, рачунар може МАЛО да помогне.
Према неким страним истраживањима рачунари и језик корисника рачунара имају негативан
утицај на језичку културу. Језик интернета је сиромашан; корисници се труде да сажето
излажу и зато углавном користе просте реченице.
Најефикасније методе учења у настави предмета Српски језик јесу оне које ученика
стављају у активну позицију у процесу стицања знања. Потребно је стварање ситуација
учења у којима до изражаја долазе различите активности ученика које омогућавају различите
начине учења. Компјутер треба користити, али се мора водити рачуна о сваком детаљу:
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визуелном, садржајном, о сваком написаном реду, итд. Може се више користити у
подручјима граматике, језичке културе, а мање у области књижевности.
Добро би било да имамо стручне тимове који ће радити мултимедијалне
презентације. Они би били састављени не само од учитеља већ и од педагога, дидактичара,
психолога, информатичара, стручњака за неку област. Тада бисмо били сигурни да се настава
уз помоћ образовног софтвера квалитетно припрема и изводи. Постоје примери припрема
часова за компјутерску презентацију који не уважавају многе дидактичке принципе. Такви
примери не само да не помажу учењу већ постижу негативне ефекте.

8. НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
У нашим припремама за часове понегде се налазе упутства за рад са децом са
сметњама у развоју. Ова настава је изузетно комплексна, јер свако дете има другачије
потребе и веома је тешко дати универзални кључ за помоћ. Стога смо се определили да
вршимо разврставање према тешкоћама у развоју и дамо неке предлоге као помоћ.
За свако дете је најбоље консултовати се са стручњаком за едукацијско-рехабилитацијску подршку/ логопеда и/или дефектолога, јер је њихово стручно знање
драгоцено и неопходно. Најчешће се у нашој средини јављају ученици са следећим
проблемима:
– оштећење вида;
– оштећење слуха;
– поремећаји гласовно-језично-говорне комуникације;
– моторички поремећаји и хроничне болести;
– смањене интелектуалне способности;
– хиперактивност;
– специфичне тешкоће у учењу;
– поремећаји у понашању и емоционални поремећаји;
– аутизам.
Ученици са оштећеним видом
Без обзира колико је вид оштећен, добро је да ови ученици имају примерену опрему и
наставна средства:
 лупу за читање;
 клупу са нагибом;
 одговарајуће осветљење;
 меке оловке које остављају дебљи траг или фломастере одговарајуће дебљине; важно
је да не остављају траг на другој страни;
 свеске са јаснијим цртама и већег прореда.
 Ови ученици тешко читају, темпо читања је најчешће успорен или спор. Све је везано
за степен оштећења: што је већи, темпо је спорији. Са њима треба више усмено
вежбати. Припремити им мањи број задатака, које треба да пишу непосредно на часу,
а део задатака могу да заврше код куће, на пример да илуструју, итд.
 Ако користе компјутер, ставити већу резолуцију (200 или 500%).
Ученици са оштећеним слухом
 учитељ треба јасно и разумљиво да говори, појачаним гласом објашњава – прво
објасни, а онда пише;
 чешће проверава колико је ученик разумео;
 ученик треба да седи у првој или другој клупи средњега реда да би могао лакше
остваривати визуелни контакт с учитељем;
 требало би да учитељ буде окренут према том ученику док говори.
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Дидактичко-методички поступци:
 постављати кратка, једноставна питања, састављена од познатих речи;
 питања и садржај наставне јединице писати на табли;
 избегавати диктирање;
 проверавати разумевање нових, непознатих речи или реченица; уколико дете не
схвати појам, користити цртеж;
 похваљивати што чешће такво дете;
 наставна средства користити на сваком часу;
 користити компјутерске едукацијске програме;
 проверавање знања и оцењивање прилагодити индивидуалним способностима
ученика како би своје знање што боље показао.
Ученици с гласовно-језичко-говорним потешкоћама и специфичним тешкоћама у
учењу
Оваквих ученика има много. Учитељи морају знати да на развој језика највећи утицај
имају мајке. Уколико оне имају проблема са говором, може доћи и до дететових говорних
мана. Тепање мајке и осталих чланова породице може да остави озбиљан траг у говору. Зато
треба водити рачуна о низу фактора:
 муцање никада не исправљати; не допустити ученицима да се ругају таквој деци;
 обраћати се ученику правилним говором, лаганим темпом;
 не присиљавати ученика да говори уколико он то не жели у некој ситуацији;
 чешће примењивати писмене провере знања;
 планирати дужи период за усвајање лексичких и граматичких појмова;
 чешће индивидуално проверавати знање;
 чешће проверавати да ли је ученик разумео садржај, појмове и дефиниције;
 избегавати учениково читање наглас или писање на табли пред разредом (осим ако
ученик не изрази жељу);
 користити једноставније текстове и редуковати број појмова које ученик мора да
научи;
 у уџбенику јасно му означити места која су битна – реченица, правило, поступак,
најбоље користити фломастере у боји;
 користити много конкретних примера са познатим садржајима;
 задавати мањи број задатака, по следећем распореду: лакши, тежи, лакши задатак;
 решавање писаних задатака временски не ограничавати;
 грешке типа дислексије не треба оцењивати;
 погрешке у писању не исправљати него их само назначити (подвући реч у којој је
грешка) како би ученик сам уочио и исправио грешке;
 упутити ученика како да користи сликовне подсетнике при учењу, односно помоћи му
да научи технику визуализације и бржег запамћивања (боје).
Ученици с моторичким поремећајима и хроничним болестима
Овим ученицима је потребно:
 обезбедити радни сто и столицу прилагођену индивидуалним потребама ученика;
 фиксирати папир за писање за радни сто;
 када другачије није могуће, пишу само великим словима;
 када ученик не може сам да пише, користе се други облици рада (снимање на касету);
 текст предвиђен за план наставне јединице на табли, копирати и налепити у свеску;
 писмена провера знања мора се прилагодити способностима ученика (шири простори
за писање, заокруживање понуђених одговора, помоћ друге особе у писању).
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9. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1

ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.

1

Из приручника за наставнике Индивидуализација у раду са децом са сметњама у напредовању у
редовној школи проф. др Ненада Глумбића и Љиљане Вдовић, Едука, Београд, 2012.
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СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих рaзрeдa oснoвнe
шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр
прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.
OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ
Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe пoрeмeћaje кojи нa
рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.
Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa сeнзoрних
aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe прeoсeтљивoсти, кaдa
oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe сeнзaциje; у виду снижeнe
oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa
сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe
сeнзoрним стимулусимa итд.
Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг функциoнисaњa,
oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних или чaк нaтпрoсeчних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти.
Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти мoжe сe
oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo рeтки кoд дeцe сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja сe мoжe
испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje кoд дeцe шкoлскoг
узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je oсмислити
извeснa упутствa зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. Meђутим, ниjeднo
упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao примeнити нa свaку
пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo
прoчитajу oпштa упутствa зa прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.
1. Обезбедите структуриран ритам дана
Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa прoдуктивaн
нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм дaнa, и кoд кућe и у
шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje ћeмo сe придржaвaти штo je вишe
мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.
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2. Кoриститe визуeлну пoдршку
Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу пoрукa нeгo
рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo учeнику дajeтe вeрбaлни
нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa
вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa
буду сaсвим рeaлистичнe, бeз нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe
слику, мoжeтe кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa
oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. Визуeлнa
пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa.
3. Нaпрaвитe рaспoрeд aктивнoсти
Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку нajбoљe сe мoжe
oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa
aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм.
Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa
структурирaњe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних
рaспoрeдa кojи сe oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe
вaннaстaвнe aктивнoсти.
Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo изaбeрeмo сликe,
фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, цртeж или фoтoгрaфиja лoптe
мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр
ћe сe кoристити тoкoм дужeг врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг
симбoлa. To сe пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у
идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу пaпирa, мнoгo
je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи чичaк-трaкa. Чичaк-трaкa трeбa
дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну врaтa
учиoницe. Бoja чичaк-трaкe трeбa дa сe jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa. Сликe
кoje oзнaчaвajу глaвнe aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк-трaку oдoзгo нaдoлe. Нпр.
мoжeмo имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли
oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у шкoлскoм
двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa aктивнoст. У вeћ
нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe
нaписaћeмo „игрa у двoришту”. Кaртицe сe увeк рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa
види чичaк-трaкa у дужини oд oкo 5 цм. Нa дну чичaк-трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje
ћe сe кaртицe сa симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини
визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.
Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe нaлaзи визуeлни
рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. Зaдржимo сe нa првoj кaртици и
кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим скинeмo кaртицу сa чичaк-трaкe и oднeсeмo je дo
мeстa гдe ћe сe oбaвити oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa
дeтeтoм oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк-трaкe, a зaтим узимaмo слeдeћу
кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин.
Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe мoдификoвaти.
Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe
oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у
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кoришћeњу визуeлних рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe
нaписaн у свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк-листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. Вaжнo je дa сe
визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe мoждa чини дa дeтe нe
рaзумe њихoвo знaчeњe.
Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe у циљу
aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa физичкoг вaспитaњa
дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa
дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe
прeдмeтe.
Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa aктивнoст:
oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa дoмaћих зaдaтaкa.
Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник унaпрeд знa кoликo ћe нeкa
aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му
сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa
дa нaпрaвe визуeлни рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три
кaртицe зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг
исписaнoг рeдa.
4. Нaгрaдитe дeтe
Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa aутизмoм,
jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe дoбиja кao рeзултaт
успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa пoткрeпљивaњe сoциjaлнo
пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe
aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти „смajли”, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe
функциjу нaгрaдe имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe
aктивнoсти.
5. Гoвoритe кoнкрeтнo и jaснo
Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс je приличнo
хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у шeтњу”, jeднoстaвнo рeцитe:
„Oбуци jaкну”. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo.
Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe дeтeту дa сe „прeтвoри у увo”, мoжeтe oчeкивaти
сaмo двe рeaкциje: дeтe нe рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр
нити знa кaкo дa сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и
сaркaзaм. Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa
aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj ми књигу”,
нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?” Aкo вaш нaлoг ниje eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм
пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe
избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или
плaвoм oлoвкoм?” мнoгo je бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?”
Имajтe у виду дa дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу.
Прeмa тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe.
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6. Прeусмeритe стeрeoтипe
Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo клиничкe сликe
aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe
трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу
aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму.
Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa
нaпрaвимo oд итисoнa кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe
путaњe и трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни
пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у кoмбинaциjи сa
нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу лeпo уклoпити у нaстaву
физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa
рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти.
Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe изaзивa стрaх. Aкo
нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo збoг лoшeг врeмeнa, oндa би
штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa
нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa
прoмeнaмa кoje су свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je
oдлaзaк у фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг чaсa
кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући кoликo je врeмeнa
oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, три...) минутa пoчињe чaс
физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним
пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa
кojимa сe oдрeђуje трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo
тajмeрe или пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe
у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку или нeки други
прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo.
Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би трeбaлo
искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из рaзличитих прeдмeтa. Aкo je,
нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa
ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три
мajмунa, кoликo имa укупнo мajмунa?” Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa,
ликoвнo вaспитaњe итд.
Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe aктивнoсти у фoрми
нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг
oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду
трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo
врeмeнa зa oмиљeну aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу
прoтoк врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у
нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe вeличинe.
7. Пoстaвитe jaснa сoциjaлнa прaвилa
Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. Имajтe у виду дa сe
нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних прaвилa. Aкo учeник сa тeжим
oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo
укључимo у интeрaктивну игру. To je нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo
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ћeмo oргaнизoвaти нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу
вeћи кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo.
Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. Oвe причe сe
пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у сликoвнoj фoрми. У причи
сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.
8. Пoмoзитe учeнику сa aутизмoм дa сe избoри сa сeнзoрним прoблeмимa
Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и дa рaзликуjу
вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa уклoнитe свe висeћe
eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe визуeлнe сaдржaje кojи сe нe
кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo
кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник
сa aутизмoм трeбa дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би
oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo дa будe
oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.
Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe фрeквeнциje. Oвa
дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa други нaчин прaви гaлaму,
мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди.
Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски
пaрaвaни, кojи нe зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши
oдрeђeнoг звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг
дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo гa
пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.
Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe свeтлo. Aкo стe
убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe дa ни ви ни другa дeцa нe
мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa,
кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo
кoмпjутeрa кoриститe лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeљима дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи
сa eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe дa пишe,
избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим шкoлaмa нajчeшћe
кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. Умeстo тoгa кoриститe сиви,
свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир.
Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. Увeритe сe дa им нe
смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe их.
Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo стoлoвимa,
пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa aутизмoм пoтрeбнa
интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo дoзвoлити дa пoврeмeнo
учeствуjу у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa,
дeтeту кoje je стaлнo у пoкрeту пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa
снaжaн притисaк oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би
oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe физичкoг
вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa љуљaшци или нa вeликим
лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру
кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo.
Искуствo пoкaзуje дa сe тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм
уoбичajeних aктивнoсти у учиoници.
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9. Укључитe другe учeникe у систeм пoдршкe
Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa нa oдрeђeни
нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. Искoриститe прилику кaдa
сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити
зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe.
Пoсeбнo ћeтe истaћи њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи
укaзуje нa њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд
oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. Пoсaвeтуjтe сe сa
дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa” и других oбликa вршњaчкe пoдршкe.

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA ПOРEMEЋAJИMA
AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
Учeник сa aутизмoм кojи имa oчувaну интeлигeнциjу и рeлaтивнo дoбрe
кoмуникaциoнe спoсoбнoсти, мoћи ћe дa усвaja нaстaвнe сaдржaje кao и дeцa из oпштe
пoпулaциje пoд услoвoм дa сe oбeзбeди висoк стeпeн индивидуaлизaциje нaстaвe. Укoликo сe
индивидуaлизaциjoм нaстaвe чaк ни нa oснoвнoм нивoу нe мoгу пoстићи oдгoвaрajући
oбрaзoвни eфeкти, пoтрeбнo je приступити изрaди индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.
Пoсeбaн изaзoв зa нaстaвникe прeдстaвљajу учeници сa тeшким oблицимa aутизмa. Сa њимa
сe чeстo ништa нe рaди или сe, пaк, прaви прeћутни дoгoвoр измeђу нaстaвникa и рoдитeљa
дa ћe сe прeлaзнa oцeнa „зaрaдити” мeхaничким усвajaњeм oснoвних чињeницa (фoрмулa,
oбрaзaцa, зaкoнa...). Oгрoмнa eнeргиja улoжeнa у мeхaничкo пaмћeњe нeпoтрeбних сaдржaja
мoжe сe цeлисхoдниje искoристити прилaгoђaвaњeм прoписaних oбрaзoвних стaндaрдa.
Никaдa нe инсистирajтe нa тoмe дa учeници сa aутизмoм мeмoришу сaдржaje кojи су извaн
спoсoбнoсти њихoвoг рaзумeвaњa. Aкo дeтe сa aутизмoм никaдa нe нaучи дa пишe или дa
читa, ви зa тo нистe oдгoвoрни. Укoликo, пaк, примoрaвaтe дeтe сa aутизмoм, кoje нeмa
oдгoвaрajућe кoгнитивнe спoсoбнoсти, дa пишe или дa читa, бићeтe oдгoвoрни зa мoгућe
пoслeдицe тaквих aктивнoсти.
Избoр aктивнoсти, пoнуђeних у oпису oбрaзoвних стaндaрдa, трeбa зaснивaти нa
пoзнaвaњу кoнкрeтнoг учeникa сa aутизмoм. Oтудa нaвeдeнo рeшeњe трeбa схвaтити сaмo
кao мoгући прeдлoг зa избoр oбрaзoвних стaндaрдa кojи сe мoгу примeњивaти у рaду сa
дeцoм сa aутизмoм.

OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA OБAВEЗНOГ
OБРAЗOВАЊA
Српски jeзик
Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa српски jeзик
сaдржe стaндaрдe пoстигнућa зa oблaсти: Гoвoрнa културa, Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa
прoчитaнoг, Писaнo изрaжaвaњe, Грaмaтикa и лeксикoлoгиja и Књижeвнoст.
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Гoвoрнa културa








Пoзнaje oснoвнa нaчeлa вoђeњa рaзгoвoрa: умe дa зaпoчнe рaзгoвoр. Дeцa сa
aутизмoм нa oвoм узрaсту нajчeшћe нe знajу кaкo дa зaпoчну кoнвeрзaциjу, кaдa трeбa
дa гoвoрe a кaдa дa ћутe. Дa бисмo их тoмe нaучили, мoжeмo кoристити визуeлну
пoдршку и нaизмeничнe игрe. Нпр. нaстaвник узмe кaртицу нa кojoj je нaцртaнa oсoбa
кoja кaжe: „Здрaвo”. Рeч здрaвo je нaписaнa нa дну кaртицe. Пoкaжeмo дeтeту кaртицу
и кaжeмo: „Здрaвo”. Дeтe у свojoj руци имa идeнтичну кaртицу кoja гa пoдсeћa на то
кaкo дa oдгoвoри нa нaш пoздрaв. Aкo дeтe нe умe дa гoвoри, нa слици сe мoжe
нaцртaти oсoбa кoja мaшe или климa глaвoм, кao пoдсeтник нa тo штa би трeбaлo дa
урaди кaдa му нeкo кaжe здрaвo. Пoтрeбнo je дa рoдитeљи кoд кућe и нaстaвник у
шкoли свaкoгa дaнa упoрнo кoристe oвe кaртицe дa би дeтe схвaтилo кaдa и кaкo трeбa
дa пoздрaви другу oсoбу. Aдeквaтнo пoнaшaњe трeбa пoткрeпити нaгрaдoм. Нa сличaн
нaчин кaртицe сe мoгу кoристити дa би учeник схвaтиo кaкo дa пoдигнe двa прстa и дa
сaчeкa дa му сe нaстaвник oбрaти.
Кoристи фoрмe учтивoг oбрaћaњa. Учтивo oбрaћaњe сe у српскoм jeзику углaвнoм
тeмeљи нa упoтрeби личнe зaмeницe Ви. Дeцa сa aутизмoм имajу изрaзитe пoтeшкoћe
у рaзумeвaњу личних зaмeницa. Стoгa би учтивo oбрaћaњe пeрсирaњeм трeбaлo
oбрaђивaти сaмo кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм (Aспeргeрoвим
синдрoмoм). Oстaлу дeцу сa aутизмoм трeбa нaучити oснoвним прaвилимa учтивoсти
кoje дeцa из oпштe пoпулaциje усвajajу спoнтaнo: кoликa трeбa дa будe рaздaљинa
измeђу сaгoвoрникa, кojи су oблици тeлeснoг кoнтaктa сoциjaлнo прихвaтљиви и сл.
Кaзуje тeкст прирoднo, пoштуjући интoнaциjу рeчeницe/стихa, бeз тзв.
„пeвушeњa” или „скaндирaњa”. Нa мoдулaциjу глaсa и нaчин изгoвoрa дeцe сa
aутизмoм вeoмa je тeшкo утицaти, пa сe, oсим у рeтким случajeвимa, прeпoручуje
oдустajaњe oд oвoг стaндaрдa.
Умe сaмoстaлнo дa oписуje и дa причa нa зaдaту тeму. Tрeбa сe oгрaничити нa
рeђaњe сликa кoje илуструjу нeку причу, дoгaђaj или ситуaциjу (сaмoстaлнo или уз
пoмoћ нaстaвникa) и нa крaтaк oпис свaкe oд сликa изгoвaрaњeм нeкoликo aдeквaтних
рeчи. Moдификoвaти нaвeдeни стaндaрд у oднoсу нa спoсoбнoсти кoнкрeтнoг учeникa.

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг




Влaдa oснoвнoм тeхникoм читaњa ћириличкoг и лaтиничкoг тeкстa. Сaмo дeцa сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу дa oвлaдajу тeхникoм читaњa. Нaстaвници би
трeбaлo дa имajу нa уму дa учeник сa aутизмoм мoжe дa имa хипeрлeксиjу. Дeцa сa
хипeрлeксиjoм имajу изузeтнo рaзвиjeну тeхнику читaњa, aли je њихoвa спoсoбнoст
рaзумeвaњa прoчитaнoг тeкстa врлo oгрaничeнa. Вeлику пoмoћ у oвлaдaвaњу
тeхникoм читaњa мoгли би дa пружe тeлeвизиjски прoгрaми нa мaтeрњeм jeзику кojи
су титлoвaни (кao eмисиje зa oсoбe oштeћeнoг слухa). Aкo дeтe нe мoжe дa нaучи дa
читa, трeбaлo би кoристити тaктилнe, звучнe или ручнo прaвљeнe књигe сa
фoтoгрaфиjaмa oмиљeних прeдмeтa дa бисмo пoдстaкли зaинтeрeсoвaнoст oвe дeцe зa
књигу.
Oдгoвaрa нa jeднoстaвнa питaњa у вeзи сa тeкстoм, прoнaлaзeћи инфoрмaциje
eксплицитнo искaзaнe у jeднoj рeчeници, пaсусу или у jeднoстaвнoj тaбeли. Иaкo
je jaснo дa сaмo дeцa сa високофункциoнaлним aутизмoм мoгу дa oвлaдajу нaвeдeним
вeштинaмa, и oд дeцe сa врлo oгрaничeним спoсoбнoстимa кoмуникaциje трeбa
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зaхтeвaти дa oдгoвaрajу нa jeднoстaвнa питaњa. Нa примeр, држимo у руци слику сa
дeвojчицoм кoja имa лoпту и кaжeмo: „Види, сeкa имa лoпту. Кo имa лoпту?”
Oчeкуjeмo oдгoвoр. Aкo oдгoвoр нe дoбиjeмo, кaжeмo: „Сeкa имa лoпту”, a зaтим
пoнoвимo питaњe. Aкo учeник oдгoвoри, пoткрeпимo oдгoвoр нaгрaдoм. Зaтим
пoстaвимo питaњe: „Штa имa сeкa?”
Пoзнaje и кoристи oснoвнe дeлoвe тeкстa и књигe. Oвaj стaндaрд примeњуjeмo нa
дeцу сa вишим спoсoбнoстимa, oгрaничaвajући гa нa прeпoзнaвaњe нaслoвa и имeнa
aутoрa.
Рaзумe дoслoвнo знaчeњe тeкстa. Teкстoвe трeбa бирaти у склaду сa спoсoбнoстимa
и мoтивaциjoм учeникa сa aутизмoм.

Писaнo изрaжaвaњe








Пишe писaним слoвимa ћирилицe. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, чиje
кoгнитивнe спoсoбнoсти oмoгућaвajу oвлaдaвaњe слoжeнoм вeштинoм писaњa, ипaк
мoгу имaти знaчajнe пoтeшкoћe у писaњу, прe свeгa збoг изрaзитe мoтoричкe
нeспрeтнoсти. Aкo дeтe нeмa издифeрeнцирaну фину мoтoрику, мнoгo je кoрисниje дa
пишe прeскриптуaлнe фoрмe, кoje сe увeжбaвajу у прeдшкoлским устaнoвaмa, нeгo
сaмa слoвa. У случajу изрaзитe дисгрaфичнoсти, дeтe трeбa дa пишe кoристeћи
тaстaтуру. Дeцa кoja пишу пoмoћу тaстaтурe, трeбa дa кoристe oбe рукe. Имajтe у виду
тo дa су дeцa сa aутизмoм ригиднa и дa ћe jeднoм нaучeну тeхнику писaњa тeшкo
прoмeнити. Зaтo je вaжнo дa oдлучитe дa ли je у срeдини у кojoj дeтe живи вaжниje дa
пишe штaмпaнa или писaнa слoвa и дa, у склaду сa дoнeсeнoм oдлукoм, oдмaх пoчнe
сa учeњeм oдрeђeнoг типa слoвa. Пoстojи мoгућнoст дa дeтe кoje je, нa примeр,
нaучилo дa пишe сaмo штaмпaнa слoвa, нeћe мoћи дa нaучи и писaнa. Дeтeту кoje
пишe трeбa нa видљивoм мeсту прeзeнтoвaти свa слoвa aзбукe.
Умe дa сe пoтпишe. Вeштину пoтписивaњa трeбaлo би, aкo je тo мoгућe, дa увeжбajу
и oнa дeцa кoja инaчe нe знajу дa пишу. Jeднoм усвojeну вeштину пoтписивaњe
трeбaлo би кoристити у рaзличитим oкoлнoстимa.
Пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм, зaвршaвa je aдeквaтним интeрпункциjским
знaкoм. Упoтрeбљaвa вeликo слoвo приликoм писaњa личних имeнa, нaзивa
мeстa, нaзивa шкoлe. Oснoвнa прaвoписнa прaвилa мoгу усвojити сaмo дeцa сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
Пишe крaтким, пoтпуним рeчeницaмa jeднoстaвнe структурe. Издвaja нaслoв,
углaвнoм сe држи тeмe. Прeпричaвa крaтaк, jeднoстaвaн тeкст. Кoристи скрoмaн
фoнд рeчи у oднoсу нa узрaст и прaвилнo их упoтрeбљaвa. Нaвeдeни стaндaрди су
примeнљиви сaмo кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм. Oвдe сe, мeђутим,
суoчaвaмo сa извeсним прoблeмимa кoje мoгу имaти и дeцa висoкoрaзвиjeних
кoгнитивних спoсoбнoсти. Дeцa сa aутизмoм склoнa су дa бeскрajнo eлaбoрирajу jeдну
исту тeму. Зaтo би приликoм oцeњивaњa сaстaвa дeцe сa висoкoфункциoнaлним
aутизмoм трeбaлo усмeрити пaжњу нa пoштoвaњe прaвoписних прaвилa a нe нa
сaдржинскe eлeмeнтe тeкстa. Taкoђe би трeбaлo имaти у виду тo дa дeцa сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм нeкaдa кoристe рeчи и синтaгмe кoje, иaкo
грaмaтички кoрeктнe, упућуjу нa прaгмaтскe дeфицитe (нпр. дeтe кaжe дa њeгoвa
вaспитaчицa имa дoбру рeпутaциjу). У тoм случajу, учeнику би трeбaлo скрeнути
пaжњу нa мoгућнoст упoтрeбe нeкoг другoг, приклaдниjeг тeрминa.
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Пишe крaтку пoруку. Пишe чeститку, рaзглeдницу. Зaштo пишeмo пoрукe? Дa
бисмo другoj oсoби сaoпштили нeку инфoрмaциjу кojу тa oсoбa нe знa. Дeтe сa
aутизмoм нe рaзумe туђa мeнтaлнa стaњa и стoгa нe умe дa oдрeди штa нeкa oсoбa знa.
Oсим тoгa, дeтe сa aутизмoм нe мoжe дa зaмисли дa ћe у блискoj будућнoсти нeкa
oсoбa дoбити нaшу чeститку или рaзглeдницу. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oргaнизуje
рaзмeнa пoрукa (рaзглeдницa, чeститки и сл.) нa истoм чaсу нa кoмe су пoрукe писaнe
и дa сe цeлa ситуaциja искoристи зa учeњe сoциjaлних вeштинa.

Грaмaтикa и лeксикoлoгиja
Свe стaндaрдe из oвe oблaсти (пoзнaвaњe врстa рeчи, грaмaтичких кaтeгoриja,
глaгoлских врeмeнa, врстa рeчeницa, aнтoнимa и фрaзeoлoгизaмa) примeњуjeмo сaмo нa дeцу
сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм. Избeгнитe вeрбaлизaм у тумaчeњу прaвилa. Дoзвoлитe
им дa oвлaдajу прaвилимa нa oснoву примeрa. Кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo
мoгућe. Увeк би трeбaлo прoвeрити дa ли учeник рaзумe знaчeњe идиoмa и фрaзa, с oбзирoм
нa склoнoст кa буквaлнoм тумaчeњу искaзa.
Књижeвнoст



Oдрeђуje глaвни дoгaђaj и ликoвe у књижeвнoумeтничкoм тeксту. Дужину и
слoжeнoст тeкстa прилaгoдити спoсoбнoстимa учeникa сa aутизмoм.
Oдрeђуje врeмe и мeстo дeшaвaњa рaдњe у књижeвнoумeтничкoм тeксту.
Oлaкшajтe усвajaњe нaвeдeнoг стaндaрдa избoрoм тeкстa у кoмe су врeмeнскe и
прoстoрнe oдрeдницe eксплицитнo нaвeдeнe (дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм
лaкшe рaзумejу дa сe нeштo дoгoдилo 5. jулa 1988. гoдинe у Бeoгрaду, нeгo пoчeткoм
лeтa у глaвнoм грaду Србиje).

БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу пoдрaзумeвaмo стaњe
лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу
знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa
oгрaничeњa нaстajу у рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa имajу
успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo-jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних спoсoбнoсти, штo у
мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao
и свa другa дeцa. Meђутим, oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним
aдaптивним спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe учeникa
сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр друштвeнoг
кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe дeцe трeбa имaти нa уму дa
je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo
пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у
oвoм тeксту.
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КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo
дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa
мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти.
ПAЖЊA
Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe
мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje.
ПAMЋEЊE
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк
eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички
зaхтeвни зaдaци.
ГOВOР И JEЗИК
Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у нeким случajeвимa
и aтипичaн, гoвoрнo-jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, сeмaнтикe, синтaксe и
прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити у oблику oмисиje (изoстaвљaњa
глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje
(измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у случajу „кoтрљajућeг р”). Нa плaну сeмaнтикe,
нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe
лeксичких oднoсa измeђу рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у
склaду сa кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у
дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
MOTИВAЦИJA
Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту oдгoвoрни
судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa спoљaшњи лoкус кoнтрoлe.
Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj
пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти.
Maлa дeцa, бeз изузeткa, имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa
пoслeдицa свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу
спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe oсoбe, у
стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa влaститo пoнaшaњe.
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ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa нeрaзумeвaњeм и
нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних
aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их
oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe
нe прaви рaзлику измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao
рeaкциja нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa
привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн нaчин. Oсим
тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo
придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну
aдaптaциjу.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити”, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
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груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa)
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe,
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje).
Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм врeмeнскoм пeриoду. Учeник
мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и
илуструje кoнкрeтним примeримa. Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa
нeкoликo рeчи, oпишe кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe
нoвoстeчeну инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe
зoвe сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja”). Увeритe сe дa учeник рaзумe oнo штo
би трeбaлo дa упaмти.
ГOВOР И JEЗИК
Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe пoмoћ лoгoпeдa.
Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo
прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja
кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe.
Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.
MOTИВAЦИJA
Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa нaгoмилaнo
искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку
пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити.
Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд
нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу.
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo
сe пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти a нe свeснe
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa
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рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм.

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA БЛAЖИM СMETЊAMA У
MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
Oснoвни нивo знaњa, вeштинa и умeњa трeбaлo би дa пoстигнe нajмaњe 80 oдстo
учeникa. Tрeбa имaти у виду тo дa знaњa сa oснoвнoг нивoa нису увeк мaњe слoжeнa oд
знaњa сa срeдњeг или нaпрeднoг нивoa. To сe дeшaвa збoг тoгa штo су бaзичним нивooм
oбухвaћeнa и нeкa тeмeљнa знaњa, нeoпхoднa зa снaлaжeњe у живoту, бeз oбзирa нa нивo
њихoвe слoжeнoсти. Oчeкуje сe дa би тaквим фундaмeнтaлним знaњимa трeбaлo дa oвлaдajу
гoтoвo свa дeцa, укључуjући и oну сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaхтeв дa знaњe
будe пoвeзaнo сa рeaлним живoтним ситуaциjaмa пoсeбнo je знaчajaн зa дeцу снижeних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти. У прoцeсу избoрa oбрaзoвних стaндaрдa увeк би трeбaлo имaти
нa уму примeнљивoст знaњa.
OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA OБAВEЗНOГ
OБРAЗOВAЊA
Српски jeзик
Гoвoрнa културa






Пoзнaje oснoвнa нaчeлa вoђeњa рaзгoвoрa. Нaвeдeни oбрaзoвни стaндaрд припaдa
oблaсти прaгмaтскoг функциoнисaњa, тj. кoришћeњa гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
Вaжнo je дa сe дeтe нaучи oснoвним прaвилимa кoмуникaциje: кaкo сe зaпoчињe, вoди
и зaвршaвa рaзгoвoр. Пoсeбну пaжњу трeбa пoсвeтити врeмeнски aдeквaтнoj
eлaбoрaциjи тeмe. Дeцa из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oпaжajу кoликo би дугo
трeбaлo гoвoрити o oдрeђeнoj тeми, дoк сe дeцa сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тoмe
мoрajу нaучити. Toкoм првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, пoсeбнo трeбa рaдити нa
усвajaњу тзв. кoнвeрзaциjских мaксимa. Дeтe трeбa дa гoвoри истину (мaксимa
квaлитeтa); дa тoкoм рaзгoвoрa нaвoди битнe пoдaткe и дa нe гoвoри o нeбитним
ствaримa (мaксимa квaнтитeтa); дa вoди рaчунa o тeми рaзгoвoрa (мaксимa
рeлeвaнтнoсти) и дa избeгaвa нejaснe и двoсмислeнe изрaзe (мaксимa нaчинa).
Кoристи фoрмe учтивoг oбрaћaњa. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу сa
тeшкoћaмa усвajajу сoциjaлнe кoнвeнциje. Нeкa oд њих пoтичу из супкултурних
срeдинa, штo дoдaтнo утичe нa њихoв нaчин кoмуницирaњa. Дирeктaн стил
кoмуникaциje чeстo сe пoгрeшнo тумaчи кao нaмeрнo прoвoкaтивнo пoнaшaњe. Нa
крajу првoг циклусa oбрaзoвaњa учeник би трeбaлo дa знa учтивe фoрмe изрaжaвaњa;
дa рaзумe рaзликe у стилу кoмуникaциje у oднoсу нa стaтус, узрaст и пoл сaгoвoрникa
и дa рaзумe пoслeдицe учтивoг и нeучтивoг oбрaћaњa.
Кaзуje тeкст прирoднo, пoштуjући интoнaциjу рeчeницe/стихa, бeз тзв.
„пeвушeњa” или „скaндирaњa”. Приликoм избoрa oвoг oбрaзoвнoг стaндaрдa трeбa
узeти у oбзир индивидуaлнe вaриjaциje у стeпeну гoвoрнo-jeзичкe рaзвиjeнoсти кoje ћe
битнo утицaти нa мoгућнoст њeгoвoг усвajaњa.
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Умe сaмoстaлнo дa oписуje и дa причa нa зaдaту тeму. Oд учeникa сe oчeкуje дa
прeпричaвa дoгaђaje из влaститoг живoтa (штa сe дoгoдилo и кojим хрoнoлoшким
рeдoслeдoм). Кaдa прeпричaвa нaрaтивни или крaћи инфoрмaтивни тeкст, трeбaлo би
дa кoристи сликe, кључнe рeчи или другa пoмoћнa срeдствa зa oргaнизoвaњe излaгaњa.
Умe дa oдбрaни свojу тврдњу и стaв. У циљу рaзвoja сoциjaлнo прихвaтљивих
oбликa пoнaшaњa, трeбaлo би нaучити дeтe сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу дa
изнoси свoje тврдњe и стaвoвe и дa приклaднo рeaгуje нa сaгoвoрникe кojи имajу
другaчиje мишљeњe.

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг












Влaдa oснoвнoм тeхникoм читaњa ћириличкoг тeкстa. Нa крajу првoг циклусa
oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник трeбa дa oвлaдa тeхникoм читaњa крaћих и
jeднoстaвниjих ћириличких тeкстoвa.
Oдгoвaрa нa jeднoстaвнa питaњa у вeзи сa тeкстoм, прoнaлaзeћи инфoрмaциje
eксплицитнo искaзaнe у jeднoj рeчeници, пaсусу или у jeднoстaвнoj тaбeли. Oвaj
стaндaрд je мoгућe пoстићи aкo je тeкст jeднoстaвaн и прилaгoђeн кoгнитивним
спoсoбнoстимa учeникa.
Пoзнaje и кoристи oснoвнe дeлoвe тeкстa и књигe. Oвaj стaндaрд трeбa oгрaничити
нa идeнтификaциjу нaслoвa и aутoрa тeкстa. Нeкa дeцa мoгу дa прeпoзнajу и пaсусe у
тeксту.
Рaзумe дoслoвнo знaчeњe тeкстa. Нaвeдeни стaндaрд je oствaрљив пoд услoвoм дa
кoристимo крaткe, jeднoстaвнe и зaнимљивe тeкстoвe. У кojoj ћe мeри oдрeђeни тeкст
бити jeднoстaвaн и зaнимљив, мoжeмo знaти сaмo aкo пoзнajeмo кoнкрeтнoг учeникa.
Meђутим, сaсвим je сигурнo дa ћe дeцa лaкшe рaзумeти тeкстoвe у кojимa нeмa
aрхaичних или нискoфрeквeнтних рeчи и стручних тeрминa, кojи нису дужи oд jeднe
стрaнe (1800 слoвних мeстa) и кojи oбрaђуjу тeмe вeзaнe зa музику, спoрт, oмиљeнe
сeриje и пoзнaтe личнoсти.
Рaзликуje књижeвнoумeтнички oд инфoрмaтивнoг тeкстa. Нa jeднoстaвним
примeримa учeник трeбa дa прaви рaзлику измeђу пeсмe, бaснe, причe
(књижeвнoумeтничкoг тeкстa) и пoрукe, oбaвeштeњa, инфoрмaциje (инфoрмaтивнoг
тeкстa).
Прoцeњуje сaдржaj тeкстa нa oснoву зaдaтoг критeриjумa. Aкo учeник мoжe дa
читa крaткe и jeднoстaвнe тeкстoвe, увeк гa трeбa питaти дa ли му сe тeкст дoпaдa, штa
му je у тeксту зaнимљивo и дa ли je имao нeкo сличнo искуствo. Изузeтнo je вaжнo дa
сe сaдржaj тeкстa пoвeжe сa личним искуствoм и oдрeђeнoм eмoциjoм. Teкстoви
пoнуђeни у буквaримa и читaнкaмa oбичнo нису прилaгoђeни oвoj пoпулaциjи
учeникa, пa сe нaстaвницимa сaвeтуje дa изaбeру или сaми нaпишу тeкст прилaгoђeн
мoгућнoстимa учeникa.

Писaнo изрaжaвaњe


Пишe писaним слoвимa ћирилицe. У нajвeћeм брojу случajeвa дeцa сa блaжим
смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу нa крajу првoг циклусa oснoвнoг oбрaзoвaњa мoгу дa
oвлaдajу писaњeм штaмпaних ћириличних слoвa. Aкo дeтe учи писaнa слoвa, нeмojтe
инсистирaти нa кaлигрaфски идeaлним фoрмaмa и прaвилнoм пoвeзивaњу.
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Умe дa сe пoтпишe. Кaдa дeтe нaучи дa сe пoтписуje, трeбaлo би трaжити дa тo рaди
штo чeшћe (нпр. дa сe пoтпишe испoд свaкoг дoмaћeг зaдaткa, цртeжa и сл.).
Пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм, зaвршaвa je aдeквaтним интeрпункциjским
знaкoм. Упoтрeбљaвa вeликo пoчeтнo слoвo приликoм писaњa личних имeнa,
нaзивa мeстa, нaзивa шкoлe. Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoгу дa
усвoje eлeмeнтaрнa прaвoписнa прaвилa, aли oбичнo нису дoслeдни у њихoвoj
примeни. Дeтe би трeбaлo дa нaучи дa пишe личнa имeнa и нaзивe мeстa вeликим
пoчeтним слoвoм, дa пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм и дa нa крajу рeчeницe стaвљa
тaчку.
Пишe крaтким, пoтпуним рeчeницaмa jeднoстaвнe структурe. Издвaja нaслoв,
углaвнoм сe држи тeмe. Прeпричaвa крaтaк, jeднoстaвaн тeкст. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу нe мoгу дa oсмислe и дa нaпишу сaстaв нa зaдaту тeму.
Moгу дa прeпричajу крaтaк, jeднoстaвaн тeкст у нeкoликo рeчeницa.
Кoристи скрoмaн фoнд рeчи у oднoсу нa узрaст и прaвилнo их упoтрeбљaвa.
Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу скрoмниjи вoкaбулaр у oднoсу
нa свoje вршњaкe. Нaстaвник трeбa дa рaди нa пoстeпeнoм пoвeћaвaњу фoндa рeчи и
дa стaлнo прoвeрaвa дa ли учeник рaзумe знaчeњe рeчи кoje кoристи.
Пишe крaтку пoруку. Пишe чeститку, пoзивницу, рaзглeдницу. Нajвaжниje je дa
учeник умe дa нaпишe пoруку сa инфoрмaтивним сaдржajeм (гдe сe нaлaзи, кaдa сe
врaћa, зaштo je oтишao итд.). Рaзумљивoст пoрукe мнoгo je вaжниja oд грaмaтичкe
испрaвнoсти тeкстa.

Грaмaтикa и лeксикoлoгиja
Oд учeникa сe oчeкуje дa прaвилнo кoристи oдрeђeнe врстe рeчи, грaмaтичкe
кaтeгoриje и глaгoлскa врeмeнa, бeз уoпштaвaњa усвojeних знaњa у виду дeфинициje или
прaвилa. Ниje пoтрeбнo ни дa учeник пoзнaje тeрминoлoгиjу из oвe oблaсти. Taкo, нa примeр,
нeћeмo питaти кoг je рoдa имeницa „цвeт”, вeћ ћeмo пoстaвити питaњe: „Дa ли сe кaжe тa
цвeт или тaj цвeт?” Mнoгo je вaжниje дa учeник у гoвoру прaви рaзлику измeђу oнoгa штo сe
jучe дoгoдилo и oнoгa штo ћe сe тeк дoгoдити, нeгo дa кoристи тeрминe „пeрфeкaт” и
„футур”. Пoзнaвaњe aнтoнимиje (бeз увoђeњa сaмoг пojмa) oгрaничaвaмo нa прoнaлaжeњe
рeчи супрoтнoг знaчeњa кoje су блискe искуству дeтeтa. Учeник трeбa дa усвojи
фрaзeoлoгизмe кojи сe кoристe у свaкoднeвнoм живoту.
Књижeвнoст
Учeник мoжe дa прeпoзнa нeкe књижeвнe врстe, кao штo су бajкa и бaснa.
Mнoги учeници ћe мoћи дa прeпoзнajу књижeвнe рoдoвe и врстe у другoм циклусу oбaвeзнoг
oбрaзoвaњa. Aкo je тeкст дoвoљнo зaнимљив и лaк, учeник ћe мoћи дa oдрeди глaвнe ликoвe,
глaвни дoгaђaj, врeмe и мeстo рaдњe.
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ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.
Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХД-ом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
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факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац”
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
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такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда”. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда”. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
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усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво”, „ово си одлично урадио/урадила” и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
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10. НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ
Даровита деца могу релативно рано да се открију. Најчешћи метод идентификације
даровитих је посматрање деце, њиховог понашања у различитим ситуацијама и областима.
Ученици даровитост показују кроз креативност. Чим се даровитост открије, треба водити
рачуна о организацији васпитно-образовног рада. Садржаји који се припремају треба да
утичу на процес мишљења. Учитељ се ставља у нову позицију јер он треба да подстиче
учење и рад ученика. Према сугестијама стручњака, ако се идентификује даровито дете, онда
треба мењати и курикулум, као и наставне методе и активности. То није нимало једноставно
и захтева укључење педагошко-психолошке службе, родитеља, руководства школе,
представника средине, итд. Увек треба имати у виду да и даровита деца имају право, као и
друга деца са посебним потребама, да брже напредују. То треба омогућити и оној деци коју
нисмо идентификовали као даровиту, али која су заинтересована да раде, напредују.
Чињеница је да многи од даровитих ученика активности усмеравају искључиво према
сопственим интересовањима.
Важно је имати у виду да мерни инструменти за идентификацију даровитости нису
прецизни. Зато се школама предлаже изграђивање система подстицаја даровите и
талентоване деце. Један од битних фактора јесте диференцирана настава.
Један од предлога за даровито дете јесте вежбање дечије инспирације за писање
поезије. Ако приметимо да дете пише песме, разговарамо са њим о чему би писао, визуелно
му представимо неки предео, дечју игру, и пратимо стварање песме. Даровитост може да се
испољи и у драмским способностима (имитација, пантомима, итд). Дете треба посматрати,
давати му кратке текстове да глуми, да рецитује, укључивати га у школска такмичења. И
ученике који су заинтересовани за додатни рад треба подстицати радом на додатним
текстовиама са истраживачким задацима, писањем прича различитим стиловима, глумом,
ангажовањем у библиотеци и слично. Пожељно је да учитељ води дневник и по датумима
прати све оно што се процени да је значајно за учеников развој, укључујући и позитивна и
негативна сазнања. Сви ови подаци могу бити драгоцени у праћењу напредовања ученика.
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11. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница о томе које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум је са сарадницима креирао таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

опажа, именује информације; зна
датуме, податке, места, зна главне
идеје

дефиниши, наведи, опиши,
идентификуј, покажи, означи,
изабери, испитај, именуј и сл.

Схватање

разуме информацију; преводи из
једног у други контекст; интерпретира
податке, упоређује, разликује; уређује,
групише, открива узроке, предвиђа
последице

резимирај, опиши,
интерпретирај, повежи,
процени, дискутуј, прошири

Примена

користи информације; користи методе,
појмове, теорије у новим ситуацијама;
решава проблеме користећи усвојене
вештине или сазнања

примени, демонстрирај,
покажи, реши, испитај,
преобликуј, класификуј,
експериментиши, истражи

Анализа

одређује структуру; организује делове;
препознаје главни смисао;
идентификује елементе

анализирај, издвој, уреди,
објасни, класификуј, подели,
упореди, изабери

Синтеза

користи старе идеје за стварање
нових; генерише из датих података;
повезује знања са другим областима;
предвиђа закључке/закључује

замени, направи план,
предвиди, формулиши,
припреми, уопшти, поново
напиши
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Евалуација

упоређује, утврђује сличности и
разлике између идеја; процењује
вредност теорија и излагања; бира на
основу рационалних аргумената;
утврђује вредност података;
препознаје субјективност

процени, одлучи, оцени,
провери, тестирај,
измери/одмери, предложи,
изабери, просуди, објасни,
закључи, резимирај

Бројни аутори су разматрали и проверавали ваљаност хијерархијских структура
Блумове таксономије у когнитивном подручју. Међу њима су и Андерсон и Кратвол, који су
проширили таксономију комбинујући когнитивне процесе и димензије знања. Управо оваква
таксономија може да олакша наставницима планирање наставе, односно прецизније
формулисање циљева и операционализацију исхода.
Ова ревидирана таксономија подразумева две димензије сазнавања:
 знање – знање чињеница; знање појмова и структура појмова (концептуална знања);
знање поступака и процедура (процедурална знања), и свест о сазнајним процесима,
као и учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна
знања);
 когнитивне процесе.
Користећи ову таксономију у планирању наставе кроз планирање циљева наставне
јединице, наставник ће много јасније усмеравати сазнајне процесе које жели да ангажује код
ученика, као и врсте знања којима ученик треба да овлада у процесу учења. Такође, ова
таксономија омогућава наставнику да проверава оствареност циљева и исхода, као и да
планира и реализује праћење и оцењивање напредовања ученика.
Много је лакше проверавати квалитет и прецизност осмишљених циљева наставних
јединица у односу на ову таксономију. Као што је познато, сврха одређивања циљева часа
јесте да се прецизно дефинише шта је то што ученик треба да научи на датом часу. У доњој
табели су дати примери нејасно формулисаних циљева, који неминовно доводе до проблема
у планирању, достизању и вредновању квалитета образовних постигнућа ученика.
Нејасно
дефинисани
циљеви часа

Нејасно
дефинисани
исходи часа

Експлицитно и конкретно
дефинисани циљеви часа

 Одредити врсту
књижевног
текста
 Извршити
анализу приче
Ветар и сунце

 Оспособљавање
 Ученици
ученика за
знају врсту
препознавање
књижевног
прозног текста
текста
 Оспособљавање
 Ученици
ученика за одређивање
знају да врше
теме текста, главног
анализу приче
догађаја и главних
ликова, као и времена и
места дешавања радње у
причи Ветар и сунце
 Уочавање и разумевање
основне поруке приче
Ветар и сунце
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Експлицитно и
конкретно
дефинисани исходи
часа
 Ученици умеју да
препознају прозни
текста
 Ученици умеју да
одреде тему текста,
главни догађај и
ликове, као и време
и место дешавања
радње у причи
Ветар и сунце
 Ученици наводе и
разумеју основну
поруку приче
Ветар и сунце

Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба
имати на уму:
 конкретно дефинисани циљеви часа;
 усклађеност циљева и стандарда постигнућа ученика;
 прецизно одређене активности ученика;
 разноврсност активности ученика;
 релевантност активности у односу на циљ;
 број предвиђених активности за реализацију циља;
 трајање активности;
 остварљивост циљева за предвиђено времe активности.
При планирању наставних часова, наставник се, поред осталог, руководи и следећим
питањима:
 Који је циљ/су циљеви часа? Који су очекивани ефекти/исходи?
 На које начине ће се циљ/циљеви остварити?
 Шта ученици раде на часу (које активности обављају)?
 У којој мери су активности ученика разноврсне и сврсисходне у односу на
предвиђени циљ и ефекте?
 На које начине су уважена искуства ученика и ранија сазнања?
 На које начине се остварује повезаност са претходно наученим градивом из датог
предмета?
 Шта може бити тешкоћа у реализацији припремљеног часа? Који се проблеми
очекују?
 На основу којих активности/показатеља ће наставник знати да је одређени час успео?
ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, у настави морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема, а то су:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
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Критичко мишљење има све карактеристике логичког мишљења, али укључује и
преиспитивање, процењивање и просуђивање или вредновање у односу на одговарајући
критеријум.
Критичко мишљење je сложен мисаони процес, којим се:
 активирају сви потенцијали јединке;
 предмет проучавања сагледава са различитих аспеката;
 промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања;
 има јасан циљ;
 може бити креативан, јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни
поступци и сл.
Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације 
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија
интензивно до 11. године).
Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује,
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се
формулише нова идеја.
Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од
ученика захтева:
 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака;
 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између
чињеница и субјективног тумачења чињеница;
 да износе аргументе у прилог одређене тврдње или против ње;
 да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова;
 да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита
гледишта;
 да самостално уочавају и формулишу проблеме;
 да предлажу различита решења проблема.
ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наведени примери само су неки од погодних техника које подстичу различите нивое
мишљења. Примери предложених техника погодни су за примену у свим предметима, у свим
фазама наставног процеса, као и на различитим типовима часова. Омогућавају
индивидуализован и диференциран приступ, прилагођен различитим могућностима деце.
 Мозгалица

 Коцкарење

 Графичко представљање

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

Слободно асоцирање на неку тему, идеју, појам, са циљем
да се добије што више могућих начина за размишљање о
њој; све се записује, без селекције.
У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени 6. За/против
Разврставање сличности и разлика између две или више
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије
Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
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 Читање са предвиђањем

Шта знам о тој теми? означи +
Шта је ново што сам сазнао/-ла? заокружи
Шта ме је изненадило и зашто? означи *
Шта ми је било посебно занимљиво? означи !
Шта ми је нејасно? означи Погодно за развој логичког и критичког мишљења

Метакогнитивном знању, о којем је било речи на претходним странама, не посвећује
се довољна пажња у нашем образовном систему. Неопходно је у наставном процесу научити
ученике да управљају сопственим учењем, како би могли да размишљају о сопственим
изборима, процењују њихову успешност, постављају циљеве за своје учење, као и свој даљи
развој. Ученик са развијеном метакогницијом познаје себе, односно има свест о сопственим
јаким и слабим странама у учењу. Поред тога, ученици који уче метакогнитивно могу да
анализирају захтеве како би размотрили различите могућности у њиховом извршењу и умеју
да образложе зашто су се одлучили баш за тај начин рада. У наставном процесу наставник
може одговарајућим активностима да усмерава ученике да објасне задатак својим речима, да
разговара са ученицима о томе шта све треба учинити у припреми рада на задатку, у току
рада, и после завршетка, да дискутује шта је то што ученици уче лако, а шта не, и међусобно
размењују шта су о себи ново научили у току израде задатка.
Кроз наведене примере питања, ученицима је омогућено метакогнитивно учење.
Питања се односе на припрему за читање одређене лекције, а могу се примењивати и при
најави нове наставне теме, одређеног садржаја или појма.
Пример метакогнитивних питања
Прочитај наслов, па одговори на питања:
 Шта мислиш, шта је описано у тексту?
 Шта знаш о томе? Напиши/испричај.
 Шта би волео/-ла да сазнаш о томе? Напиши/испричај.
 Прочитај текст пажљиво.

ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ
Задаци се могу груписати у:
 задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор, допуњавање реченица
одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и
 задатке затвореног типа: спаривање, двочлани (алтернативни) избор, вишеструки
избор, ређање по задатом критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.
Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или више
објашњења који ће остати неповезани, али то обавезно треба напоменути у самом захтеву.
Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна,
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања.
У табели су дати примери задатака вишеструког избора који захтевају ангажовање
сложенијих мисаоних процеса.
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Примери задатака вишеструког избора

Задаци уочавања сличности и разлика

Задаци уочавања узрока и последица

Заокружи слова испред тачних одговора.
Издвој сличности између наведених живих бића:
девојчица, пас, орао, штука.
а) Сва наведена бића спадају у групу сисара.
б) Сва наведена бића спадају у групу сваштоједа.
в) Сва наведена бића крећу се у потрази за
храном.
г) Сва наведена бића живе на копненим
стаништима.
Заокружи слова испред тачних одговора.
Од наведених активности људи издвој оне које
доводе до нарушавања односа у природи:
а) одлагање отпада у реку;
б) усвајање закона о заштити угрожених биљних
врста;
в) постављање хранилица за животиње;
г) пошумљавање;
д) испуштање хемијских средстава у земљиште;
ђ) лов животиња у време њиховог размножавања
и неговања младунаца.

Основна правила при формулисању задатака:
 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни;
 избегавати упитне реченице  не Како...?, већ Опиши... и Објасни...;
 користити речи које су добро познате ученицима;
 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику;
 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити;
 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да
буду усаглашени са родом и бројем у основном исказу (Заокружи слово испред
тачног одговора или Заокружи слова испред тачних одговора);
 једним задатком се испитује један појам;
 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да
зависи од одговарања на друго питање;
 не постављати ученицима задатке „замке”, у којима се мере интелектуалне
способности, а не знање;
 не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна,
односно што је недовољно обрађено;
 избегавати тривијалне задатке;
 поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и дати му
све елементе потребне за решавање задатка;
 задатке уредити по сложености или по сличности.
Питања, налози и задаци могу да траже од ученика:
 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова;
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам
који се учи;
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам;
 класификовање неких појава;
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сумирање појединачних налаза и закључака;
самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је
тачније итд.);
ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки);
налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени
појмови у лекцији;
одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз
образлагање;
самостално временско и просторно лоцирање неке појаве;
навођење примера за практичну примену знања које се учи;
успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава,
чињеница и догађаја.
ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Разговор са ученицима једна је од основних активности наставника, који се јавља у
континуитету, у свим фазама наставног процеса. Без обзира на то које је све поступке
наставник спроводио у процесу оцењивања  посматрање, усмено и писмено испитивање,
тестирање, оцењивање ученичких радова, оцењивање домаћих задатака  са ученицима је
неопходно разговарати о:
 планираним исходима и очекиваним постигнућима;
 ефикасним начинима наставе и учења којима ће се остварити дефинисани циљеви и
исходи;
 критеријумима оцењивања;
 оствареним резултатима;
 начинима побољшања успеха и конкретним корацима.
Оцењивање у наставном процесу може бити:
 наставниково оцењивање ученика;
 заједничко оцењивање наставника и ученика;
 међусобно оцењивање ученика без учешћа наставника;
 самооцењивање ученика.
Што се процеса самооцењивања ученика тиче, у табели су дате само неке од тврдњи
уз помоћ којих ученик може да прати и оцењује свој рад. Од изузетне је важности омогућити
ученицима промишљање на ова и слична питања и на самим часовима, како би могли да
развију метакогнитивне навике и оспособе се за самостално управљање процесом учења и
напредовања.
Пожељно је да наставник са учеником продискутује резултат самопроцене и заједно
са учеником планира даље кораке у раду.
Тврдње
Могу да објасним својим речима шта треба да
урадим у задатку.
Одређујем циљ пре сваког учења.
Знам шта учим лако, а шта тешко у новој
лекцији.
Знам шта ми помаже при учењу тежег градива.
Могу да поставим три питања у вези са
лекцијом.
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Најчешће Повремено Ретко

Никад

Пре учења нове лекције размишљам о наслову и
присећам се шта већ знам о томе.
Могу да одредим кључне речи у новој лекцији.
При учењу нове лекције могу да одговорим на
питања: Шта? Где? Како? Зашто?
Користим различите изворе информација,
самостално или уз помоћ одраслих.
Постављам питања одраслима када ми треба
појашњење дела лекције или лекције у целини.
Ученицима је, без обзира на узраст, потребна подршка наставника у виду:
 указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада;
 конкретног усмерења на оно што је још потребно да науче или ураде;
 сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;
 подстрека када покажу напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања напредовања ученика треба избегавати честе, а
недовољно прецизне и јасне повратне информације, као на пример: Ниси се довољно
потрудио/-ла... Следећи пут у усменом одговарању мораш да будеш сигурнији/сигурнија...
Ниси довољно знао/-ла о... Оваква упутства треба конкретизовати и везати за одређени
планирани циљ учења и исход или стандард постигнућа ученика, као и даље конкретне
кораке које од ученика очекујемо. Ово је само један од могућих начина давања адекватне
повратне информације ученику на његово, на пример, усмено одговарање: Показао/-ла си да
правиш разлику између повољног и неповољног утицаја човека на природу (основни ниво). За
следеће одговарање треба да научиш основне мере заштите живе и неживе природе (средњи
ниво)... Управо у овом процесу размене наставник користи прилику да развије и ојача и
метакогнитивне капацитете ученика, о чему је било речи у претходним поглављима.
У том смислу, квалитетан и користан извештај о раду и напредовању ученика треба да:
 буде јасан и лако разумљив;
 опише ученикова постигнућа у односу на дефинисане исходе;
 јасно прикаже наредне кораке у учењу;
 укаже на развојне потребе ученика;
 садржи запажања наставника о позитивним личним особинама ученика;
 буде саопштен у правилним размацима и роковима са којима су сви упознати.
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12. УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
Уџбенички комплет за предмет Српски језик састоји се од:
1. Читанке Трешња у цвету, аутора Наде Тодоров, Соње Цветковић и Миодрага
Плавшића;
2. Поуке о језику Језик рода мога, аутора Милована Б. Цветковића и др Борислава
Првуловића
3. Радне свеске, ауторки Наде Тодоров, Софије Зарупски и Стеваније Кеча.

ЧИТАНКА
Читанка има шест целина: Друг другу, Трешња у цвету, Олданини вртови, Свитац
пшеничар и воденичар, Бескрајне приче и Прва љубав. У конципирању ових тематских
целина аутори су пошли од мотивски сродних текстова. На тај начин је избегнута опасност
да се дела групишу, на пример према родовима, према усменој и ауторској књижевности.
Тематски кругови у планирању градива су ученицима овог узраста занимљиви; могуће је
лакше применити компаративну методу, вертикално и хоризонтално повезивање градива.
Програмски садржај, предвиђен од стране Министарства, у потпуности је заступљен.
Унети су сви текстови предложене школске лектире, а из допунског програма, одакле
учитељ бира најмање три, а највише пет дела, одабрани су следећи текстови:
1. Бела и жута девојчица, приповетка Перл Бак, добитнице Нобелове награде за
књижевност;
2. Чворак, басна у стиховима чувеног руског књижевника Ивана А. Крилова;
3. Мајка, лирска песма, аутора Радета Јовановића;
4. Мала љубавна песма, аутора Крстивоја Илића;
5. Моја Милена, приповетка Петра Жебељана;
6. Супер роде, део поеме Миленка Пајовића.
У Читанци се налази и избор из Змајевог Невена и Зрнца знања, избор из дечје штампе.
Аутори су пошли у анализи књижевних дела од савремене методологије науке о
књижевности, која отвара бројне могућности за тумачење дела. Од руских формалиста до
феноменолога, структуралиста и других, и књижевном делу се аналитички приступа; оно се
сматра слојевитом творевином у којој се преплићу различите значењске равни. Управо
оваква тенденција у методологији утиче и на методику у којој се морају применити новије
теорије.
Аутори полазе у школској интерпретацији од следећих значајних чињеница:
* неопходно је уважавати доживљајно-спознајне могућности ученика;
* уважавати фазе процеса примања књижевног дела: перцепција дела, афективно реаговање и
рационално прихватање дела;
* интерпретативно читање је неопходно – циљ му је да пробуди естетски доживљај код
ученика;
* емоционална пауза је тренутак укључивања ученика у доживљајни и мисаони свет дела;
* сазнајне вредности дела темеље се на уочавању појединости;
* циљ интерпретације је да се открије уметнички смисао дела.
Школска интерпретација обухвата два плана:
 доживљајно-интуитивни и
 логичко-интелектуални план.
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Аутори у интерпретацији полазе од самих дела, уважавају принцип аутономности
књижевног дела. Они ученика уводе у истраживање текста, полазе од естетске равни значења
и иду ка откривању плуралитета значења дела.
За наставу Српског језика посебно је значајно повезивање свих области. Зато аутори
наводе ученика да размишља о књижевном делу и као језичком феномену. Примена
лингвостилистичке методе је веома значајна, јер њоме и приступ лингвистици има сасвим
нове одлике.
Налози су дати у зависности од врсте текста, од композиције, итд. Важно је да
ученици откривају и самостално истражују уметничку лепоту дела.
Аутори су објаснили и све теоријске појмове, који су предвиђени Наставним планом.
Тумачење непознатих речи налази се испод текста, што олакшава ученицима да у видном
пољу текста прочитају објашњење и наставе анализу текста без прекида.
Ова Читанка је пажљиво обликована како са књижевног, тако и са педагошко-психолошког аспекта. Ученицима се пружа прилика да усвоје многе појмове који ће им у
каснијем периоду бити драгоцена помоћ.
Читанка је изванредно илустрована и зато се и ученицима и учитељима пружају
могућности за корелацију два предмета.
ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ
Уџбеник је осмишљен са намером да ученицима приближи учење појава и
законитости у српском као матерњем језику. Захтеви Програма доследно су праћени и на
њих је у потпуности одговорено. Уџбеник има занимљиве примере који овај сегмент наставе
осветљавају на занимљив начин. Аутори су пошли од чињенице да дете треба самостално да
користи уџбеник, да само открива његове вредности. Зато аутори не иду ка меморисању
језичких правила, већ ка усвајању функције граматичких законитости. Применом
поступности, систематичности, очигледности, питањима који воде од познатог ка
истраживању, уџбеник добија већу употребну вредност. Ученици могу да прошире постојеће
знање, примене га у новим контекстима.
Треба посебно нагласити функционалне илустрације, шале које доприносе лакшем
памћењу језичких правила или изузетака. Уџбеник омогућује савладавање граматике,
ортоепије и правописа.
РАДНА СВЕСКА
Радна свеска садржајно допуњује уџбенике. Свака наставна јединица из области
књижевности има низ питања која су у функцији утврђивања и процењивања знања ученика.
Настава из граматике, говорне и писане културе дата је кроз низ занимљивих садржаја.
Питања из области књижевности су свеобухватна. Радна свеска се може користити у
свим деловима часа. Питања су дата диференцирано и скоро у свакој наставној јединици
може се уочити минимум, оптимум и максимум. Учитељ сам бира број питања које ће
радити, планира питања за домаћи, пружа могућност да их ученици раде индивидуално, у
пару и групно. Питања су повезана и са применом књижевнотеоријских појмова. Да ли ће
ученици одговарати на сва питања из Радне свеске, процењује искључиво учитељ.
Примери за подручје језичке културе блиски су деци, они их веома добро прихватају
и подстичу на рад. Они ће их подстаћи на читање, на уочавање необичног у књижевном делу.
Њихова машта може достићи неслућене висине јер су задаци мотивационо изузетно
подстицајни.

67

КРАТАК РЕЗИМЕ
Приручник је конципиран тако да пружи основно усмерење за рад. Сваки учитељ
може слободно да мења план наставних јединица, јер је Приручник полазна основа за даље
организовање наставе. Он је само полазиште од глобалних и оперативних планова до
припрема. Све треба пажљиво погледати и анализирати и у зависности од услова правити
сопствени план. Српски језик је као предмет веома сложен јер укључује и научно и
уметничко поље. Зато пажљиво планирање значи пола успеха у реализацији наставних
циљева.
У припремама су дате само неке од могућности рада. Сваки учитељ креира час према
свом виђењу, усклађује га према ученицима, условима у којима ради, својој креативности. У
припремама су дати и стандарди постигнућа ученика, који су значајан водич у остваривању
наставних садржаја.
Посао учитеља је један од најодговорнијих у друштву. Наш међуратни устав је на
првој страни имао текст који је говорио да је будућност земље на школству, здравству и
праву. У тексту „Ја сам учитељ” Џон В. Слотер, између осталог, пише: „Ја сам учитељ. Рођен
сам у тренутку када је прво питање изашло из дететових уста. Ја сам истовремено више људи
на више места... Мој највећи дар јесте у томе што сам спреман да са пуно поштовања учим
од својих ђака. Материјално богатство није мој циљ, али по читав дан налазим богатство у
тражењу нових могућности да моји ђаци искористе свој таленат и у сталном откривању оних
талената који су понекад закопани у онима који себе потцењују. Ја сам најсрећнији од свих
који раде. Доктору је допуштено да у једном чаробном тренутку донесе живот на свет. Мени
је допуштено да гледам како се тај живот свакодневно поново рађа са новим питањима,
идејама и пријатељством... Ако га пажљиво гради, архитекта зна да његова грађевина може
да траје вековима. Учитељ зна да ће, оно што гради с љубављу и истином, остати заувек...
Садашњост ми је изазовна, авантуристичка и забавна јер ми омогућава да свој живот
посветим будућности. Ја сам учитељ и Богу свакодневно на томе захваљујем.”
Још једном Вам желимо срећан и успешан рад!
Аутори уџбеника и Радне свеске
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13. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

НАСТАВНА ЦЕЛИНА, ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

а) Граматика

18

26

44

б) Правопис

4

7

11

а) Школска лектира

46

16

62

б) Домаћа лектира

4

3

7

а) Усмено изражавање

11

23

34

б) Писмено изражавање

5

17

22

88

92

180

Језик:

Књижевност:

Језичка култура:

УКУПНО:
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14. ГОДИШЊИ ПЛАН (РАСПОРЕД) НАСТАВНОГ ГРАДИВА

ЛЕГЕНДА
НАСТАВНА ТЕМА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

ГР – граматика

Д – дијалошка

ПР – правопис

М – монолошка

УИ – усмено изражавање

ПР – метода писаних радова

ПИ – писмено изражавање

ВЕ – вербална

ШЛ – школска лектира

ДР – драматизација

ДЛ – домаћа лектира

ИА – игровне активности

ОБЛИЦИ РАДА

ИЛ – илустративна

ФР – фронтални

ТЕ – текстуална

И – индивидуални

КМ – компаративни метод

ГР – групни

ИЛД – илустративно демонстративна

П – рад у пару

Х – херуистичка
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РЕД.
БР.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

НАСТАВНА
ТЕМА

УИ

ШЛ

ГР

ШЛ

ГР

ГР

УИ

ШЛ

ПИ

МЕСЕЦ: септембар

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г
Ф, И, Г
Ф, И, П

Ф, И, П

Утврђивање
Обрада

Понављање

Обрада

Утврђивање
Обнављање и
проширивање
знања
Утврђивање

Обрада

Обрада

Пред нама је нова школска
година

Друг другу – Д. Лукић

Научили смо из граматике у
трећем разреду

Виолина – М. Демак

Заједничке и властите
именице

Род и број именица

Прелиставамо дечју штампу

Ко да то буде – С. Раичковић

Мој омиљени јунак цртаног
филма

Ф, И

Ф, И

Ф, И

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР, КМ, ИЛД

Д, ПР, ТЕ, КМ

Д, ТЕ, ПР

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ИЛ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР

Д, ИЛ, ТЕ

Д, М

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

Плакат

1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.2.8.
1СЈ.2.5.3.
1СЈ.3.2.2.
Читанка, ЦД,
компјутер

1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.4.
1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.

1СЈ.2.2.6.
1СЈ.2.2.10.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.3.

1СЈ.3.2.2. 1СЈ.3.2.4.
1СЈ.3.2.5. 1СЈ.3.2.6.

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Дечја штампа

Поуке о језику

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.7. 1СЈ.3.4.1.

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.10.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.3.5.1.
Читанка,
ЦД
Плакат, наст.
лист.

Сви стандарди за ову
област и трећи
разред

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.1.
1СЈ.2.2.6. 1СЈ.2.2.8.
1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
Читанка, плакат,
наст. лист.
Наст. лист. за
групе, Поуке

1СЈ.0.1.1. 1СЈ.0.1.2.
1СЈ.0.1.7.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Плакат, свеске

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: четврти

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ШЛ

ШЛ

ГР

ГР

ШЛ

ГР

ШЛ

ШЛ

ГР

ГР

УИ

Ф, И, Г

Ф, И
Ф, И, П

Утврђивање

Провера
Обрада

Именице

Доживео сам у природи

Ф, И

Обрада

Пепељуга – народна бајка

Именице

Ф, И

Обрада

Градивне именице

Ф, И, Г

Ф, И, П

Обрада

Плави зец – Д. Радовић

Утврђивање

Ф, И

Утврђивање

Збирне именице

Пепељуга – народна бајка

Ф, И, П

Ф, И, Г

Обрада и
утврђивање
Обрада

Ф, И, Г, П

Обрада

Збирне именице

Босоноги и небо – Б. Црнчевић

Босоноги и небо – Б. Црнчевић

Д, ПР, ВЕ

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ, КМ

Д, ПР

Д, ПР, ИЛД, ТЕ

Д, ПР, ИЛ

Д, ПР, ИА

Д, ПР, ТЕ, КМ

Д, ПР, Х

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Поуке о језику,
наст. листић

Контролни
задатак

1СЈ.0.1.4. 1СЈ.0.1.6.

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.

Поуке, наст. лист.

Свеске

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.2.
1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4.
1СЈ.3.5.2.

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.2.5.
1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.5.
Интернет,
апликације
Читанка

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Поуке, свеска

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.10.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.1.

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.

Поуке о језику,
наст. листић

Читанка,
апликације

1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.2. 1СЈ.3.5.2.

Читанка

Читанка

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.3.

РЕД.
БР.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

НАСТАВНА
ТЕМА

УИ

ШЛ

УИ

ГР

ГР
ГР
ГР
ГР
ГР

ШЛ

ПИ

УИ

ПИ

МЕСЕЦ: октобар

Ф, И
Ф, И
Ф, И, Г, П
Ф, И, П
Ф, И, П
Ф, И, П
Ф, И, П

Утврђивање
Обрада
Обрада
Обрада
Обрада
Утврђивање
Утврђивање
Обрада

Читајмо изражајно
Личне заменице
Личне заменице
Личне заменице
Личне заменице
Личне заменице
Личне заменице

Мјесец и његова бака – Б.
Ћопић

Ф, И

Ф, И

Утврђивање

Провера

Припрема за први писмени
задатак

Први писмени задатак

Ф, И

Обрада

Октобарске боје у мом крају

Ф, И, П

Ф, И, П

Обрада

Ф, И

Утврђивање

Јесен је, јесен рана
Јесен – В. Илић

ОБЛИК
РАДА

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР, ИЛД

Д, ТЕ, ИЛД

Д, ПР, ИЛД
Д, ПР, ИЛД
Д, ПР, ИЛД
Д, ПР, ИЛД
Д, ПР, ИЛД

Д, ПР, ИЛД

Д, ПР, ТЕ

Д, ТЕ, ПР

Д, М, ПР, ИЛД

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

1СЈ.2.2.1.
Поуке о језику,
свеска, наст.
листић

1СЈ.2.2.10.
1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.3.
1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.4. 1СЈ.3.3.6.
1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.7.

1СЈ.1.4.1.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.2.4.3.
1СЈ.3.4.2.
Исто
Исто
Исто
Исто
Исто
Исто
Исто
Исто
Исто
Исто
1СЈ.1.2.8.
Читанка, свеска
1СЈ.3.2.7.
1СЈ.3.5.2.
Пано
1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.7.
Свеске са
1СЈ.2.3.9.
домаћим задацима
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.7.
Вежбанке
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

Текстови, наст.
листић

Читанка

Слика јесени,
пано

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: четврти

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

ШЛ

ШЛ

ПИ

ПИ

УИ

ПИ

ШЛ

ШЛ

ПР

ШЛ

Ф, И
Ф, И, Г
Ф, И, П

Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Утврђивање

Обрада

Доживљај који ћу памтити

Трнова Ружица – Браћа Грим

Трнова Ружица – Браћа Грим

Употреба заменице ВИ из
поштовања

Чик да погодите због чега су се
посвађала два златна брата –
Д. Ерић

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Обрада

Мој незаборавни доживљај

Ф, И

Ф, И

Обрада

Исправак писменог задатка

Утврђивање

Ф, И, Г, П

Обрада

Пауково дело – Д. Максимовић

Исправак писменог задатка

Ф, И, Г

Обрада

Прича о дечаку и Месецу –
Б. В. Радичевић

Д, ТЕ, М

Д, ПР, М

Д, ПР, КМ, ИЛД

Д, ТЕ, ВЕ, ИЛД

Д, ПР

Д, ПР, ИЛД, М

Д, ПР

Д, М

Д, ПР, ИЛД

Д, ПР, ИЛД

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.8.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5.

Фотографије,
хамер, свеска

Речник, плакат,
наст. листић

1СЈ.2.2.7. 1СЈ.2.5.4.
1СЈ.3.2.7. 1СЈ.2.5.3.

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.2.4.7.
1СЈ.3.4.2.

1СЈ.0.1.8. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.5.3.

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.6.
Читанка, плакат,
наст. листић
Плакат, компјутер

1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6.

1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6.

1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.7.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.
Свеске

Компјутер, свеска

Вежбанке

Свеске

1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.7.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

Читанка, наставни 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.6.
листић
1СЈ.2.2.1. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.1.4.4.

Читанка

РЕД.
БР.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

НАСТАВНА
ТЕМА

ШЛ

ШЛ

ГР

УИ

ШЛ

ШЛ

ДЛ

ДЛ

ШЛ

ШЛ

МЕСЕЦ: новембар

Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање

Јетрвица адамско колено –
народна песма

Народне лирске обичајне
песме (по избору)

Народне лирске обичајне
песме (по избору)

Кроз васиону и векове – М.
Миланковић

Кроз васиону и векове – М.
Миланковић

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

Провера
Утврђивање

Ф, И, П

Ф, И, Г

ОБЛИК
РАДА

Обрада

Утврђивање

ТИП ЧАСА

Јетрвица адамско колено –
народна песма

О Вуку Караџићу

Личне заменице

Чик да погодите због чега су се
посвађала два златна брата –
Д. Ерић
Позно јесење јутро – И.
Секулић

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Д, ПР, КМ

Д, М, ИЛД, ТЕ

Д, ПР, ТЕ, ИЛД

Д, ПР, ДР, ТЕ,
ИЛД

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, М, ПР, ТЕ

Д, ПР

Д, ТЕ, ПР, КМ

Д, ТЕ, ПР, М

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

Читанка, свеске

Читанка, комп.

Збирка песама

Читанка, комп.

Читанка, свеска

Читанка, комп.

Плакат, комп.

Контролни

Плакат, радна
свеска

Слике, читанка

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1СЈ.1.2.3.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.1.4.1.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.2.4.3.
1СЈ.3.4.2.
1СЈ.0.1.7.
1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.2.8.
1СЈ.3.2.7.
1СЈ.1.2.8.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.3.5.3.
1СЈ.0.1.7.
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.3.5.3.
1СЈ.0.1.7.
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.3.5.3.
1СЈ.0.1.8.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.6.
1СЈ.1.2.5.
1СЈ.3.2.7.

1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.2.8.
1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.5.4.

1СЈ.1.3.5.
1СЈ.2.3.5.

1СЈ.1.3.5.
1СЈ.2.3.5.

1СЈ.1.3.1.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.3.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.2.5.3.

1СЈ.1.2.8.
1СЈ.1.5.7.
1СЈ.1.4.2
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.1.

1СЈ.1.5.1. 1СЈ.2.5.6.
1СЈ.3.4.5.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

ГР

ШЛ

ГР

ШЛ

ШЛ

ГР

ПР

ГР

ГР

ПР

ПР

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Проширивање
знања
Обрада

Утврђивање

Обрада
Обрада

Описни и присвојни придеви

Подела улога – Г. Тартаља

Подела улога – Г. Тартаља

Градивни придеви

Речи народног говора и речи
страног порекла
Ф, И
Ф, И

Ф, И

Ф, И

Проширивање
Провера

Обрада

Утврђивање

Род и број придева
Придеви

Управни говор

Управни говор

Ф, И, Г

Ф, И, П

Обрада

Бескрајна прича – Михаел
Енде

Ф, И

Проширивање
знања

Придеви

Д, ПР

Д, ПР, ГР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР, ТЕ, ДР

Д, ПР, ДР

Д, ПР

Д, ПР, ДР, КМ

Д, ПР

Поуке о језику,
хамер са
графичким
приказом
Поуке о језику,
наставни листић

Контролни

1СЈ.2.3.2.

1СЈ.2.3.2.

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.

1СЈ.2.4.9. 1СЈ.3.4.4.

Поуке, хамер,
свеске

1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.2.4.8.

1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.7.

1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.2.4.8.
1СЈ.2.5.1.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.7.

1СЈ.2.4.9. 1СЈ.3.4.4.

1СЈ.1.4.1.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.3.4.2.
1СЈ.2.2.1.
1СЈ.0.1.8.
1СЈ.2.5.6.
1СЈ.3.5.2.
1СЈ.0.1.3.
1СЈ.2.5.6.
1СЈ.3.5.2.
1СЈ.1.4.1.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.3.4.2.

1СЈ.2.28. 1СЈ.2.5.4.
1СЈ.3.5.3.

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.

Речници, свеске

Поуке, наставни
листић

Читанка

Читанка, хамер

Наставни листић

Читанка, свеске

Поуке, свеске

РЕД.
БР.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

НАСТАВНА
ТЕМА

ШЛ

ПР

ДЛ

ДЛ

ГР

ШЛ

ГР

УИ

ГР

УИ

МЕСЕЦ: децембар

Ф, И, Г

Ф, И

Обрада
Обрада

Утврђивање

Обрада

Међед, свиња и лисица –
народна приповетка

Време када се врши глаголска
радња

Најлепши стихови и одломци
из лектире у првом
полугодишту

Лице и број глагола

Обрада

Ф, И, П

Обнављање

Глаголи

Страшно сам се уплашио

Ф, И, П, Г

Oбрада и
утврђивање

Изборна трка и дуга прича –
Л. Керол

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

Обрада

Ф, И, П

Ф, И, П

ОБЛИК
РАДА

Изборна трка и дуга прича –
Л. Керол

Обрада

Обрада

Стари Вујадин – народна
песма
Неуправни говор

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Д, ПР

Д, ПР, ТМ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ТЕ

Д, ПР, ИЛД, КМ,

Д, ПР

Д, ТЕ, ПР, КМ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

План причања

Поуке, свеска

Читанка, лектира

Поуке о језику,
наст. листић

Читанка, пано

Језичке поуке,
наст. листић

Табла, свеске

Филм, свеске

Наставни листић

Читанка, Венов
дијаграм

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1СЈ.1.4.2
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.2.4.8.
1СЈ.1.5.2.
1СЈ.2.5.2.
1СЈ.1.4.2
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.2.4.8.

1СЈ.1.4.1.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.3.4.2.
1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.

1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.2.4.8.
1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.

1СЈ.0.1.7. 1СЈ.0.1.8.
1СЈ.0.1.3.

1СЈ.1.4.1.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.3.4.2.
1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.2.1.
1СЈ.1.4.1.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.3.4.2.

1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.2.5. 1СЈ.3.5.2.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.5.6.
1СЈ.2.5.4.

РАЗРЕД: четврти

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

ПИ

ПИ

ШЛ

ГР

ПИ

ПИ

ШЛ

ШЛ

УИ

УИ

Утврђивање

Исправак другог писменог
задатка

Утврђивање
Утврђивање
Утврђивање

Пепељуга – А. Поповић

Глумимо и рецитујемо

Библиотекарка нам
препоручује

Обрада

Обрада

Исправак другог писменог
задатка

Пепељуга – А. Поповић

Ф, И

Провера

Глаголи

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Обрада

Новогодишња песма –
М. Алечковић

Ф, И

Ф, И

Провера

Утврђивање

Други писмени задатак

Страшно сам се уплашио

Д, ВЕ, М

Д, ТЕ, ДР

Д, ПР, ТЕ, КМ

Д, ПР, ТЕ, КМ

Д, ПР

Д, М

Д, ПР

Д, ПР, ТМ

Д, ПР

Д, ВЕ, ТЕ

Књиге

Читанка

Читанка, комп.

Читанка

Вежбанке

Задаци

Контролни

Читанка, свеска

Вежбанке

Домаћи радови

1СЈ.2.2.1. 1СЈ.2.5.2.
1СЈ.0.1.8.
1СЈ.0.1.8. 1СЈ.2.2.1.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.0.1.7. 1СЈ.0.1.8.
1СЈ.0.1.3.

Исто

1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5.
1СЈ.3.3.6.
Исто
1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5.
1СЈ.3.3.6.
1СЈ.1.3.10.
1СЈ.2.2.10. 1СЈ.2.2.6.
1СЈ.2.5.3. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5.
1СЈ.3.3.6.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

ПИ

ШЛ

ШЛ

ГР

ГР

БР.

РЕД.

УИ

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: јануар

Ф, И, П

Ф, И

Утврђивање

Обрада

Утврђивање

Обрада

Утврђивање

Обрада

На почетку другог
полугодишта

Златно јагње –
С. Велмар Јанковић

Златно јагње –
С. Велмар Јанковић
Бројеви

Избор из усмене
књижевности (пословице,
анегдоте)

Најбоље задужбине – народна
прича

Ф, И, П

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, КМ, ТЕ

Д, ПР

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

Читанка, пано

Књига народних
умотворина

Поуке, свеске

Читанка, свеска

Радне свеске,
читанка

Свеске

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.3.4.
1СЈ.3.5.3.

1СЈ.2.5.2. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.3.

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.2.4.1.
1СЈ.2.4.2.

1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.3.

1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.5.3.

1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

91.

92.

93.

94.

95.

96.

ГР

УИ

ДЛ

ДЛ

ДЛ

ПИ

Утврђивање

Састављање приче на основу
датих речи

Бели витез – Р. Гијо

Бели витез – Р. Гијо

Утврђивање

Обрада

Обрада

Утврђивање

Свети Сава у причи и песми

Писање бројева

Утврђивање

Најбоље задужбине – народна
прича

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Д, ПР, ТЕ

Д, ТЕ, ИЛД, АС

Д, П

Д, ПР

Д, ПР, ИЛД

Д, ПР, ТЕ

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.5.
1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.5. 1СЈ.3.5.3.

Наставни листић,
стрип

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.2.4.1.
1СЈ.2.4.2.
Лектира

Поуке, картони са
бројевима

Речи за причу,
свеске

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.0.1.6. 1СЈ.0.1.8.

Слика, комп.,
Читанка

1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.3.4.
1СЈ.3.5.3.

Читанка, свеска

РЕД.
БР.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

НАСТАВНА
ТЕМА

УИ

ШЛ

ГР

УИ

ПИ

ШЛ

ШЛ

ПР

ПИ

МЕСЕЦ: фебруар

Обрада
Провера

Аждаја своме чеду тепа – Љ.
Ршумовић
Бројеви

Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада

Утврђивање

Сликамо речима

Ружно паче – Х. К. Андерсен

Ружно паче – Х. К. Aндерсен

Употреба великог слова

Учимо на примерима песника
(писање стихова)

Обрада

Утврђивање

Занимљиве странице дечје
штампе

Зимски пејзаж

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР, ТЕ,

Д, ПР

Д, ПР, КМ

Д, ПР
Д, ПР, ТЕ, ИЛД,
КМ

Д, ПР

Д, ПР

Д, ТЕ, КМ

Д, ВЕ, ТЕ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

Антологија
поезије за децу

Поуке, свеска

Читанка, свеске

ЦД, свеске
Читанка, цртани,
комп.

Слике зимских
пејзажа

Контролни

Читанка, ЦД

Дечија штампа

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1СЈ.1.5.1.
1СЈ.2.5.1.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.1.4.1.
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.
Исто
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.3.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.2.2.8.
1СЈ.3.5.3.
1СЈ.3.5.2.

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.2.2.10.
1СЈ.2.5.3.
1СЈ.3.5.3.
1СЈ.2.4.1.

1СЈ.3.2.2. 1СЈ.3.2.4.
1СЈ.3.2.5. 1СЈ.3.2.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

ПИ

ПР

УИ

ШЛ

ГР

ШЛ

ГР

ГР

ШЛ

ШЛ

Ф, И

Проширивање
и обрада
Утврђивање
Обрада

Проширивање

Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада

Употреба наводника и заграда

Наше песме и приче – јавни
час

Мартовско сунце – М.
Данојлић

Писање присвојних придева
изведених од властитих
именица

Од пашњака до научењака –
М. Пупин

Променљиве речи

Променљиве речи

Луцкаста песма – Ф. Г. Лорка

Мајка – Р. Јовановић

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Утврђивање

Учимо на примерима песника
(писање стихова)

Д, ПР, КМ, ИЛД

Д, ПР, КМ, ИЛД

Д, ПР, АС

Д, ПР, АС

Д, ПР, ТЕ, КМ

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР, ДР, ТЕ

Д, ПР

Д, ТЕ, ПР

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1.
1СЈ.2.2.6. 1СЈ.2.5.3.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.

Читанка,
апликације

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.8.
1СЈ.2.5.4.

1СЈ.2.3.2.

1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.

1СЈ.0.1.3. 1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.2.1.

1СЈ.2.3.2.

Исто

Свеске, плакат

Хамер

Хамер са
песмицом

Читанка, плакат
са сликама

Поуке, свеска

Читанка, свеска

Разни реквизити

Поуке, свеска

Антологија
поезије за децу

РЕД.
БР.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

НАСТАВНА
ТЕМА

УИ

ПИ

УИ

ПИ

ШЛ

ГР

УИ

ПИ

ГР

МЕСЕЦ: март

ТИП ЧАСА
Обрада

Утврђивање

Утврђивање
Провера
Обрада
Утврђивање

Обрада

Утврђивање
Обрада

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Драге личности мог
детињства

Моја мајка

Мој деда – припрема за
писмени задатак

Трећи писмени задатак

Трешња у цвету – М. Данојлић

Променљиве речи

Исправак писменог задатка

Исправак писменог задатка

Непроменљиве речи

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ИЛ

Д, ПР, ИЛ

Д, ПР

Д, ПР, ТЕ, АС

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

Свеска, поуке

Амбијентална
настава

Вежбанке

Поуке о језику

Читанка, свеска,
ЦД

Вежбанке

Домаћи

Свеска, план
писања

Свеска

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.1.4.1.

Исто

1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.1.4.1.
1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.

Исто

Исто

1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.0.1.3. 1СЈ.0.1.5.
1СЈ.0.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

ШЛ

ШЛ

ГР

ПИ

ПР

ШЛ

ШЛ

УИ

ШЛ

ГР

ШЛ

ШЛ

Ф, И
Ф, И

Провера
Утврђивање
Проширивање
знања
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада

Утврђивање

Променљиве и непроменљиве
речи

Моја неостварена жеља

Писање сугласника Ј

Моја Милена – П. Жебељан

Моја Милена – П. Жебељан

Како сам надмудрио...

Мала љубавна песма – В.
Стојиљковић
Реченице

Бела и жута девојчица – П.
Бак

Бела и жута девојчица – П.
Бак

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

Утврђивање

Мали принц – Антоан де Сент
Егзипери

Ф, И, Г

Обрада

Мали принц – Антоан де Сент
Егзипери

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, КМ, ТЕ

Д, КМ, ТЕ

Читанка, свеска

Читанка, филм

Наставни листић

Читанка, комп.

Свеске

Читанка, свеска

Читанка, плакат

Поуке

Свеске

Контролни

Свеска, комп.

Свеска, табла

1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.3.2.7.
1СЈ.0.1.7.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.

1СЈ.1.4.3.
1СЈ.2.4.6.
1СЈ.1.2.5.
1СЈ.2.2.8.
1СЈ.2.5.6.
1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.3.2.7.

1СЈ.2.4.5.
1СЈ.2.4.7.
1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.3.2.7.
1СЈ.2.2.8.
1СЈ.2.5.6.

1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.5.1.
1СЈ.2.2.6. 1СЈ.2.5.3.

1СЈ.1.2.5.
1СЈ.2.2.8.
1СЈ.2.5.6.
1СЈ.0.1.4.
1СЈ.1.3.7.
1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.

1СЈ.2.3.2.

1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
1СЈ.3.4.1.
1СЈ.1.3.1. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8.

1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.10.
1СЈ.2.3.3. 1СЈ.3.5.3.

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.7.

РЕД.
БР.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

НАСТАВНА
ТЕМА

ГР

ШЛ

ШЛ

ШЛ

ШЛ

ПР

ШЛ

ПР

ШЛ

УИ

ГР

ШЛ

МЕСЕЦ: април

Ф, И, П
Ф, И, Г
Ф, И, П
Ф, И

Проширивање
знања
Обрада
Обрада
Обрада и
утврђивање
Обрада
Проширивање
знања
Обрада
Провера
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада

Проста проширена и проста
непроширена реченица

Јеленче – народна песма

Прва љубав – Б. Нушић

Прва љубав – Б. Нушић

Чворак – И. А. Крилов
Скраћенице

Родан Роки – М. Пајовић
Правопис

Јуначка песма – М. Антић
Рецитујемо

Глаголски предикат

Олданини вртови – Г. Олујић

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР, ТЕ, КМ

Д, ПР

Д, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР

Д, ПР, АС

Д, ПР

Д, ПР, АС

Д, ПР, КМ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

1СЈ.0.1.3.
1СЈ.2.4.5.
1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.2.10. 1СЈ.2.5.6.

Поуке о језику,
свеска
Слике, књига,
комп.

1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.2.5.3.

Читанка, наст.
листић
Књиге са песмама

1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2.

1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.

1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.

Контролни

Читанка, плакат

Поуке о језику

Читанка, свеска

1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.6.

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.8.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.6.
1СЈ.3.2.7.
Читанка, свеска,
анкета
Читанка, свеска

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.

1СЈ.1.4.3. 1СЈ.2.4.5.
1СЈ.2.4.6. 1СЈ.2.4.7.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Читанка, свеска

Свеске, поуке

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: четврти

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

ШЛ

ГР

ШЛ

УИ

ПИ

ГР

УИ

ПИ

Обрада
Утврђивање
Обрада

Обрада

Утврђивање

Обрада

Утврђивање

Провера

Олданини вртови – Г. Олујић
Субјекат

Мрав добра срца –
Б. Црнчевић

Стигао је мај у мој крај

У свету пролећне природе

Објекат

Приче једног багрема –
Припрема за писмени задатак

Четврти писмени задатак

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, П

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Вежбанке

Свеске

Поуке о језику

Свеске

Свеска

Читанка,
успаванке за лаку
ноћ

Поуке о језику

Читанка, свеска

Исто

1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.
1СЈ.3.4.3.

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.0.1.8. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.2.5.3.

1СЈ.2.4.5.

1СЈ.1.5.1. 1СЈ.3.3.5.
1СЈ.3.4.5. 1СЈ.2.3.8.
1СЈ.1.3.9.

БР.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

УИ

ШЛ

УИ

УИ

ПИ

УИ

ШЛ

ШЛ

РЕД.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: мај

ТИП ЧАСА
Обрада
Обрада
Утврђивање

Обрада

Утврђивање
Утврђивање

Обрада

Утврђивање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Наглашене и ненаглашене речи

Град – Ј. Веселиновић

Изражајно читање

Исправак писменог задатка

Исправак писменог задатка

Правилно изговарање и писање
сугласника Ч, Ћ и Џ, Ђ

Циганин хвали свога коња –
Ј. Ј. Змај

Циганин хвали свога коња –
Ј. Ј. Змај

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ВЕ

Д, ПР

Д, ВЕ

Д, ТЕ

Д, ПР, КМ, ИЛД

Д, ПР, ТЕ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

Наставни листић

Читанка, ЦД,
апликације

Поуке

Вежбанке

Вежбанке

Текстови

Плакат, интернет

Поуке

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.

Сви стандарди из
граматике

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.2.5.
1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.3.3.5.

1СЈ.2.3.2.

Исто

1СЈ.0.1.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.6.

1СЈ.2.2.1.

1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.5.
1СЈ.3.2.4.

1СЈ.0.1.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

ГР

УИ

ГР

ШЛ

ГР

ГР

ШЛ

ГР

ШЛ

ШЛ

УИ

Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Обрада
Обрада
Обрада
Провера
Обрада

Утврђивање

Обрада

Глаголски додаци

Казујемо научене стихове

Скупови речи у реченици

Наджњева се момак и девојка
– народна песма
Атрибут

Атрибут – именички додатак

Свитац пшеничар и воденичар
– Д. Ерић

Научили смо из граматике

Стефаново дрво –
С. Велмар Јанковић

Стефаново дрво –
С. Велмар Јанковић

Изговор самогласничког скупа
ИО

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И,

Ф, И

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР, АС

Д, ПР

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ПР, ТЕ

Д, ВЕ, ПР

Д, ВЕ, ТЕ

Д, ПР

1СЈ.2.3.2.

1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5.
1СЈ.3.3.6.
Читанка,
апликације,
енциклопедије
Поуке о језику

1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.

Сви стандарди из
граматике

1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.7.

1СЈ.3.4.1. 1СЈ.3.4.2.
1СЈ.3.4.3.

1СЈ.3.4.1. 1СЈ.3.4.2.
1СЈ.3.4.3.

1СЈ.1.2.5. 1СЈ.2.5.2.
1СЈ.2.5.3. 1СЈ.3.5.3.

Читанка, слајд,
комп.

Контролни

Фотографије,
табеле, читанка

Наставни листић

Наставни листић

Читанка, комп.,
плакат

1СЈ.3.4.3.

1СЈ.0.1.3.

Читанка, књиге
песама
Поуке о језику

1СЈ.3.4.3.

Поуке о језику

176.

177.

178.

179.

180.

УИ

УИ

УИ

УИ

БР.

РЕД.

ПР

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: јун

ТИП ЧАСА

Провера

Утврђивање
Утврђивање

Утврђивање

Утврђивање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Проверавамо своје знање из
правописа

Библиотекар нам препоручује

Слушали смо птичји цвркут

Ово смо драматизовали,
рецитовали, писали

Ово смо драматизовали,
рецитовали, писали

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

ДР

ДР

Д, ВЕ

Д, ВЕ, ТЕ

Д, ПР

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: српски језик

Час се одржава у
природи

Књиге

Контролни

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6.

Сви стандарди из
правописа

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

15. ПРИМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА

2. Драган Лукић: Два друга
Својим ритмом и формом Лукићева песма изузетно одговара узрасту деце четвртог
разреда. Доживљај песме треба продубити сазнајном и васпитном основом: другарство је
вредност које траје онолико колико сви у њега улажемо. Децу треба подстицати да уоче поенту песме: друг је само другу друг.
Предлажемо да на табли направите скалу вредности која ће вам открити шта за ваше
ученике значе, на пример: поштење, лепота, искреност, доброта, племенитост. Сваки ученик
може да одабере ону вредност која је у процени другарства за њега најдрагоценија. На тај начин ћете проверити моралне ставове својих ученика, који се, према Колбергу и Пијажеу,
формирају у ово време.
Модел 1. Интерпретација помоћу кључних речи
После уводног дела часа и интерпретативног читања, ученици добијају први задатак:
да у паровима пронађу речи које се најчешће понављају. Када пронађу речи и констатују да
су то друг и другарство, могу се поставити следећа питања: Зашто је важан друг? Које су
праве вредности другарства? Које све речи могу настати од речи друг? Које асоцијације добијају ученици када се та реч спомене (грађење семантичких поља). Сигурно ће бити мноштво
асоцијација, које ће открити повезаност стихова и мишљења. У том мноштву речи, свака асоцијација може бити повод за разговор. Од кључних речи, треба кренути ка ритму. Ученици
треба да, поделом стихова на слогове, уоче ритмичку структуру песме. Преко анализе појединих стихова, треба доћи до порука. Поруке песме могу бити повод за говорне и писане вежбе, а неопходно је имати у виду да једно дело може имати више порука и што су оне бројније, дело је уметнички вредније. Важно је да се оне увек везују за текст.
Модел 2
У интерпретацији се може поћи од писменог описа доживљаја песме, а затим се могу
откривати поруке, и постепено утврђивати суптилност Лукићевог лирског израза. Ученици
треба да пронађу најлепше стихове, уоче начин дочаравања емоција, песничке слике, поређења. Могу у пару наизменично читати песму. После анализе стихова, може се утврдити ритам
у песми, начин како се користе узвичници. Ученици треба да уоче како звучи песма без узвичника и закључе зашто су они важни. Такође треба да уоче функцију стављања црте на почетку стихова. Истицање бројева јесте у функцији наглашавања да треба имати макар једног
друга, да је за другарство потребно двоје. Текст методом треба проналазити места у којима
се казује да другарство није као зец (па да побегне), да није пахуља (па да се истопи), односно
да откривају значење и стилску вредност поређења. Посебну лепоту песме ученици могу
пронаћи у бројним поређењима (другарство је као храброст војничка, као стално сећање).
Ученицима треба скренути пажњу зашто су важни стихови да друг може бити и дечак и девојчица, а да другарство значи имати много другова у разреду и животу.
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4. М. Демак: Виолина
Слојевита прича М. Демака омогућава учитељу да у интерпретацији пође од различитих методолошких приступа, пре свега феноменолошког, структуралистичког и лингвостилистичког.
Модел 1
Полазиште у интерпретацији може бити разлика у значењу реченица: Стари виолиниста је умро и Сада је стари виолиниста умро. Ученицима прилог сада показује да у сваком делу Земаљске кугле, у овом тренутку, може да умре неки уметник. Такво поређење ће
омогућити деци да схвате многозначност порука: уметност је вечна, умиру људи, али не и
њихова уметничка дела, увек нека нова генерација може више учинити, на темељима оставштине гради се будућност. Човеков живот је богатији ако тренутке посвети уметности, јер се
она ствара за све људе света. Врло је битно да ученици схвате отворено дело: увек у њему
треба тражити што више порука. То се најлакше може објаснити помоћу филма: гледамо
неки филм, он се заврши онда када ми не очекујемо. Тада само претпостављамо какав је крај
могућ. Постоје бројне могућности; тако је и у овом тексту. Порука има више, а оне помажу у
откривању слојева дела. Након уочавања порука, могу се анализирати ликови, поједине реченице, на пример: Зашто се виолина оставља ономе ко највише може да учини за уметност?
Користећи лингвостилистички приступ – ученици треба да уоче чему доприноси
дијалог у причи. Нека је прочитају без њега, јер ће на тај начин открити његову уметничку
функцију.
Ученици могу да уоче контрасте: ноћ је падала, уместо да буде тамније, постаје светлије; део неба је прљав, а друга половина светла и плава.
Модел 2
Ученици треба да уоче естетске вредности текста, али и етичке. Стари виолиниста
схвата да човек иза себе оставља виолину, уметност, песму. Он је дарежљив, јер своје знање
оставља другима. Ученици треба да разјасне појам чудотворне музике.
Треба их подстицати да одговоре на следећа питања: Зашто стотине других људи могу
бити достојни старчеве виолине? Зашто је песме завештао свим људима? Ко је перач небеског простора? Како тумаче реченицу да птице у младости нису стигле да науче песму од
својих родитеља? Шта жели писац да истакне кроз лик човечуљка у шуми? Зашто је писац
рекао некаква шума? Како објашњавају да јунаци приче немају имена? Доноси ли уметност
само новац? Доноси ли уметност радост и смех? Како могу да из уметникове кичице у пролеће процветају трешње? Да ли у свом окружењу имају неког уметника који је сличан овој
тројици? Како се стиховима скида с неба звезда најсјајнија? Било би добро направити компарацију с песмом Трешња у цвету. Да ли је песник М. Данојлић својим стиховима такође оживео трешњу у цвету? Шта може уметност? У чему је њена вечност и лепота? Може им се дати задатак да замисле и опишу разговор са неким уметником, или неким својим вршњаком
који слика, свира, пише песме… Подстакните их да у групама напишу како замишљају
филм о томе.
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8. С. Раичковић: Ко то да буде
Модел 1
У интерпретацији се може поћи од звукова. Зашто песник каже засвира, затруби?
Ученици треба да пронађу стих у коме се сирене оглашавају. Имају ли оне значај за онога који чека? Песник као могућност сусрета наводи локомотиву, брод и авион. Зашто то чини? Ритам ове песме је специфичан. Увек се строфе завршавају са четири или пет слогова. Ова песма се може графички представити – свака строфа по један троугао. У њих деца могу унети
кључне речи:
1.
2.
3.
4.

локомотива, засвира;
брод, ленгер, труба;
авион, небо;
ноћ, сирена.

После тога може почети игра асоцијација. Око сваког троугла напишите речи које
су асоцијације ученика (првих пет, на пример). Око првог троугла то могу бити речи: путовање, сусрет, даљина, одлазак, родитељи, итд. Када се игра асоцијација заврши, може се написати састав Очекујем долазак, уз коришћење речи из троугла и оних око њега.

10. и 11. Б. Црнчевић: Босоноги и небо
Уводни део часа, без обзира којим ће се путем у интерпретацији кренути, може почети творбом речи. Код ученика треба развијати осећај да је језик откривање, да од његовог
богатства зависе многе области духа. Предлажемо да уоче шта настаје спајањем следећих речи:
бос + нога = босоног,
крив + нога = кривоног.
Сами треба да дођу до решења шта настаје спајањем следећих речи:
кућа, крив, власник, пазити, земља, поседовати, чувар.
Решења су: кућевласник, земљопоседник, чуваркућа, кућепазитељ, Кривокућа – презиме. Након добијања решења треба најавити циљ часа: данас ће имати прилику да упознају једног јунака који се зове Босоноги.
Модел 1
Треба посебно обратити пажњу на емоције у причи. Ученике треба подстицати да
уоче расположења дечака, њихово веровање у причу Босоногог. Треба их питати да ли су нешто слично доживели или чули. Зашто се за писца каже да је чаробњак речи? У чему се састоји чаролија причања у овој причи?
Ученици треба да пронађу у тексту реченицу којом се казује да је Босоноги довољан за
причу. Да ли се они слажу са писцем? Поделите их у две групе: једни треба да пронађу и
утврде односе између деце и Босоногог, други однос старијих према овом јунаку. Њихове закључке бележите на табли и заједнички утврдити шта нам писац открива.
Следећи задатак: треба да утврде шта је смешно, могуће и немогуће у причи – подела на три групе. Закључак је јасан: прича има бајковиту садржину. На крају анализом ликова и порука може се завршити интерпретација.
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Модел 2
У главном делу часа ученици треба да прочитају последњу реченицу и објасне како
је тумаче. Затим им треба поставити питања: Како замишљају дечаке? Како би описали Босоногог? У ком делу текста се приказују приче Босоногог? Да ли су дечаци веровали тој особи?
На који начин стиче Босоноги поверење дечака? Каква је његова прича када су дечаци поверовали у њену истинитост? Зашто су дечаци искочили кроз прозор? Да ли су страховали од
родитеља због свог дружења са Босоногим? Зашто је отац рекао да је Босоноги запалио неко
друго море?
Поделите ученике на три групе. Свака добија задатке на наставном листићу.
Прва група
1. Опишите лик Босоногог. У тексту пронађите доказе за своје тврдње.
2. Које глаголско време писац користи и зашто?
Друга група
1. Опишите дечаке. Пронађите делове текста којима ћете доказати њихове особине и
осећања.
2. Чему доприноси дијалог у причи?
Трећа група
1. Опишите родитеље у причи. Пронађите места којима ћете доказати своје тврдње.
2. Пронађите упитне реченице и закључите када их писац користи.
Након анализе одговора, могу се истаћи поруке приче.
Модел 3
Након интерпретације (првог часа), другог часа се могу дати следећи задаци. Ученике поделите у три групе, сами нека их формирају према својим жељама. Дајте им наставне
листиће и задатке на њима.
Прва група
Драматизујте ову причу, користите дидаскалије, замислите костиме и сцену.
Друга група
Саставите бајку на основу испричаног догађаја у причи.
Трећа група
Наставите ову причу, јунаци ће бити исти. Она ће почети овако:
Дечаци су стигли на море. Било је касно, легли су. Кад су ујутру устали, потрчали су до
мора. И гле! Мора није било…
На крају часа, прва група нека одглуми текст, друга исприча бајку, а трећа прочита
причу.
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14. Д. Радовић: Плави зец
Песма Плави зец је толико мелодична да сваки ученик у њеном ритму и садржини може да ужива. Међутим, управо због једноставности садржине, треба истаћи њену имагинацију. Ученике треба подстаћи да уоче у чему је вредност маште. Има ли ње само у књижевним или и у другим уметничким делима? Да ли је песма особена баш због те одлике? Ученике треба усмерити да праве компарацију са филмовима, сликарским, музичким, драмским,
вајарским делима, у којима такође доминира машта.
Модел 1
Учитељ може да пође у интерпретацији од чињенице шта су ученици прво уочили:
садржину или форму. Форма посебно доприноси лепоти песме. Треба дати ученицима предлог да глагол мете замене глаголом чисти, а глагол плете – глаголом штрика. Када прочитају стихове с тим глаголима, они тада имају сасвим другачије звучање. Зато треба да уоче и
постојање наглашених и ненаглашених слогова.
Ученици могу уочити вредност поруке: песнику је стало да плавог зеца виде деца, да
она уживају у његовој лепоти.
У овој песми је најадекватнији лингвостилистички поступак. Зато се поједини глаголи
могу користити за језичке игре.
Поделите их у групе и организујте такмичење. Од глагола свира, плете, пити, певати, шити, чувати саставите нове глаголе. Група која има највише глагола, осваја прво место.
Модел 2
После интерпретативног читања, провере доживљаја, ученицима можете дати да на
следеће задатке писмено одговоре.
1. Које су сличности ове песме и бајке? __________________________________________
2. Шта је маштовито? _________________________________________________________
После тога треба пронаћи речи које се у стиховима понављају. Чиме се зец разликује од осталих? Зашто песник наглашава да вам…? Кога он хоће да насмеје? Који стих открива да је плави зец изузетак од свих зечева? Како замишљате таквог зеца? Какав је ритам у песми? Како би она звучала када бисмо је читали полако? Када песник користи узвике? Помажу ли нам они да боље прочитамо песму? На крају направите разредно такмичење у најлепшем читању. Поставите критеријуме на таблу: шта је важно код оцена и допустите да
деца покажу своју креативност.

22. Војислав Илић: Јесен
У интерпретацији песме важно је поћи од изражајног читања. Посебно треба обратити пажњу на дужину стихова и опкорачења. Ученици треба да уоче да се значење једне песничке слике добија наставком у другом стиху.
Модел 1
Полазиште интерпретације су описни придеви. Ученици треба да уоче функцију придева у песми. Дајте им задатак да их подвуку и уоче њихову стилогену вредност. Треба им
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постављати питања: Зашто је јесен горда? Чија је то особина? Зашто особине људи песник
преноси у свет природе? Зашто је јесен бајна? Ученике треба упознати да је овај придев био
веома често у употреби и да представља највиши степен лепог. Зашто је златно класје? Како
објашњавају придев дражестан? Који је мирис траве? Зашто јесен има питому и благу ћуд?
Ко има у нашем окружењу питому и благу ћуд? Како је описано огњиште? У чему је лепота
васкрсавања прошлости? Ученици треба да уоче да је овај глагол настао од именице Васкрсење. У чему је лепота вечерњих прича? Како они замишљају то време? Потребно је уочити
и ономатопеје прошушти, пуцкара, шаптање.
Модел 2
Мотиве ученици теже уочавају. Добро би било да им се на овој песми покаже које су
то мотивске целине. Најбоље је илустровати делове песме, који представљају основу мотива:
 слика јесени;
 слика куће;
 слика домаћина окупљених око огњишта;
 слика магле.
Кроз ове илустрације ученици треба да уоче постојање независних, мањих целина.
Свака издвојена носи још низ песничких слика. Након упознавања мотива, могу се издвајати
необичне речи: тавни, бајни, гатке и тражити нове речи из савременог српског језика. На тај
начин ученици постепено упознају да се у језику дешавају сталне промене.
Могу се поредити описи јесени Исидоре Секулић и Војислава Илића. Дајте им задатак да у свеску забележе најлепше речи и изразе. Они им могу послужити за писање самосталног писаног састава или говорну вежбу. Дајемо вам предлоге тема:
Јесен је исплела чаробне слике
Јесен је краљица лепоте
Игре боја, мириса и звукова у јесењим данима

30. Б. Ћопић: Мјесец и његова бака
Песме, као и многе приче и романи Бранка Ћопића, плене својом маштовитошћу и хумором. У овој песми, која има епску радњу, песник се поиграва речима. У овој песми долази
до изражаја полифоност песничких слика.
Модел 1
Интерпретација може почети од порука: Бака је благонаклона према несташлуцима
унука. То је и једна од њених особина. Могу се пронаћи и мотиви (кућа, месец, ноћ, зора, долазак месеца, односно унука, бака одустаје од туче). Важно је да ученици уоче шта све доприноси лепоти песме: интересантни описи, дати у необичним песничким сликама, ритам
који се мења у складу са динамиком радње, интерпункција, хумор, бајковитост, описни
придеви, ијекавски изговор.
Ученици би требало да уоче и објасне зашто Ћопић за реч бака користи деминутив –
умањено значење.
Модел 2
Анализа се може реализовати путем питања и групног облика рада. Питања за групе
могу бити:
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1. Зашто је писац дечака (унука) представио у лику Месеца?
2. Које речи највише користи писац у описима?
3. Треба ли кажњавати децу?
4. Који стихови показују да је бака одустала од намере да казни унука?
5. У којим стиховима је описана ноћ?
6. Која строфа је најкраћа? Објасните зашто.
7. Како је описан унук?
8. Који стихови показују време одласка унука?
9. У чему бака највише ужива?
10. Како се зове опис у коме је приказана природа?
11. Како се зове опис личности?
12. У којим стиховима преовлађује хумор?
13. Шта је лепо у песми?
14. Шта је племенито у песми?
15. Зашто је дат овакав наслов?
Комбинацијом питања, према тежини, песма може успешно да се интерпретира.
Без обзира на модел, добро је повезати Ћопићево сећање са интерпретацијом, јер је у
њему дата пишчева поетика.

34. Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу
Mодел 1
У настави је веома важно да ученици прате своје напредовање. Зато је дат пример оваквог модела, који може да се примени и на друге наставне јединице. Ученици могу да одреде
тему, затим им дајте називе тематских целина. Они треба да их пронађу, а затим да делове
приче правилно поређају:
2. Мамина прича
3. Радојица одлази у свет
4. Месец се сусреће са трговцем
1. Месец се сусреће са Радојицом.
После завршетка тог задатка, ученици могу препричати делове приче. Сами треба да
одаберу оцену.
Оцена 2 – Препричај било који део приче.
Оцена 3 – Препричај целу причу од почетка до краја.
Оцена 4 – Препричај причу са измењеним почетком.
Оцена 5 – Препричај целу причу од краја ка почетку.
Модел 2
Ученици треба да уоче бајковиту структуру приче и направе компарацију са неком
бајком по сопственим избору. Она треба да послужи да се схвате разлике између ова два
жанра.
Било би добро утврдити глаголска времена јер она показују смењивање динамичних
и статичних мотива. Иако ученици нису радили облике аориста, сигурно ће га препознати
као прошло време. Треба упоредити прву и последњу реченицу, јер оне много казују чему
доприноси промена глаголских времена.
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Први део приче је подстицајан за размишљање: Зашто је мамина прича нешто што се
памти? У чему је драж те приче? Да ли писац претерује у синтагми – сто хиљада пута.
Пут дечаков у свет открива велику упорност и радозналост и зато је неопходно истаћи тај васпитни моменат. Могу се поставити следећа питања: Шта се са дечаком касније десило? Да ли је он могао отићи у свет да није толико учио и читао? Могу ли се очекивати добри резултати ако човек стрпљиво и упорно ради?
Ученици могу да се поделе у групе које ће, према сопственим жељама, да потраже одговоре на следећа питања:
 Како је у тексту представљен лик трговца?
 Која је улога Месеца?
 У којим деловима приче писац описује лик Радојице?
 Зашто писац наглашава вредност учења?
 Које моралне особине су за писца најважније?
Модел 3
Ученици могу драматизовати причу, као групни облик рада. Након написаног текста,
свака група треба да одигра свој драмски текст.

35. Д. Максимовић: Пауково дело
Ова песма припада раном циклусу стваралаштва Десанке Максимовић, када је лепота
природе била лајтмотив њене поезије.
Песма је богата значењима и ученике треба подстаћи да размишљају о вредности природе.
Модел 1
Слику песниковог ткања треба продубити анализом појединих стихова. Повод за интерпретацију може да буде стих: али ми беше жао. Зашто је песникињи жао паука? Шта би
значило сиво клупко у њеним рукама? У ком стиху се открива уживање песникиње у природи? Где је паук исплео мрежу? Зашто је она на уском путу? Зашто се паук пореди баш са сељаком? Када би ти био/-ла песник, коју реч би употребио/-ла уместо здерати то плетиво? У
чему је све песникиња видела лепоту? Како изгледа паукова мрежа? Колико је времена потребно да је он исплете? Шта она за њега значи? Зашто се песма овако зове?
Потребно је утврдити ритам, помоћу интерпретативног читања открити како звучи
песма у брзом, а како у спором ритму. Зашто је последња строфа најкраћа? Открива ли нам
дужина строфе још неку поруку.
Модел 2
Интерпретација се може почети од порука песме. Након вашег првог читања, читања
у себи и гласног читања песме једног ученика, треба дати задатак да се у пару пронађу и напишу поруке. Поруке могу бити следеће:
 Паук је можда срце у танане нити прео.
 Лепота природе је и у пауковом ткању.
 Природа ће нам чинити живот лепшим док је будемо чували.
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О свакој од ових порука са ученицима треба разговарати. Они треба затим да открију:
у којим стиховима песникиња ужива у природи;
у којим ослушкује птичје речи;
који стихови показују место радње;
која поређења писац користи;
зашто је клупче сиво;
колико је за паука вредна његова мрежа;
зашто је његова мрежа плетиво;
коју је реч и зашто песникиња ставила на почетак и крај последње строфе;
како тумаче стих да се и паук обазрео;
како би се још могла назвати ова песма;
има ли риме;
које врсте речи песникиња користи у описима;
постоје ли присвојни придеви у песми и која је њихова стилска вредност.

Подсетик – у интерпретацији лирске песме, према књизи Лирска поезија у настави
др Павла Илића, после увода треба користити следећи методички поступак: интерпретативно
читање учитеља, емоционална пауза, кратак разговор о доживљају, читање ученика у себи,
њихово једно или два гласна читања.
Игра речима
Ученици могу сами тражити у овој песми речи којима би могли пронаћи реч супротног значења. Ако не могу, помозите им.
Наведи речи супротног значења:
узак _______________________________________________________________________
стрм _______________________________________________________________________
лево _______________________________________________________________________
дубок _______________________________________________________________________

40. и 41. Браћа Грим: Трнова Ружица
Модел 1
Ученици могу бајку радити по групама. Дајемо предлог питања:
1) Пронађите делове бајке који изгледају као стварни догађаји.
2) Пронађите делове бајке који су маштовити.
3) Опишите особине краља и краљице.
4) Објасните улогу суђаја.
5) Уочите расположења у бајци.
6) Пронађите лепе и нежне описе.
7) Опишите изглед и расположења Трнове Ружице.
8) Дајте нов наслов бајци.
9) Пронађите упитне реченице.
10) Утврдите која значења имају глаголи у трећем пасусу.
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11) Пронађите просте проширене реченице и објасните њихову уметничку вредност.
12) Саставите што више именица од ових понуђених: цар, ружа.
13) Саставите присвојне придеве од следећих речи: трн, ружа, вече.
Модел 2
Након анализе ликова, фантастике, начина приказа природе, следи стваралачко довршење бајке. Ученицима се може дати задатак: Замислите да се бајка завршава следећим
реченицама: А потом се богато прослави венчање царевића и Трнове Ружице. Одједном небо
прекри таман облак, одјекну страшан крик…

43. и 44. Д. Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађали два златна брата
У интерпретацији може се поћи од форме драме. Ученици треба да уоче да је она писана комбинацијом стихова и прозе. Смењивање ова два стилска поступка, доприноси динамици радње.
Пре анализе могу се дати задаци да ученици сами направе сцену, припреме се за глуму, а добро је и бирати најбољег глумца. Свој деци треба дати шансу да глуме, да одаберу
улогу која им се највише допада.
У интерпретацији могу се проналазити најдуховитије сцене, извршити карактеризација главних и споредних јунака, констатовати место радње, бајковитост у спојевима Сунца и
Месеца. Треба уочити како писац још постиже динамику радње (смењивање знакова узвика,
запета). Ученике треба усмерити да пажљиво читају и запазе низ детаља: да ли је случајно
Оклагија изашла као ратни инвалид из похода? Јесу ли бака и дека поверовали у причу о два
златна брата? Зашто су они златна браћа? Кад кажемо за неког да је златан?

45. И. Секулић: Позно јесење јутро
Опис јесењег јутра Исидоре Секулић показује ученицима да се све у природи може
посматрати са становишта лепоте: и најмања ситница може бити лепа у свету који нас окружује; у сваком грму, бубици и цвету крије се нека тајна. Писац познатих дела Кроника паланачког гробља, Писма из Норвешке, Његошу – књига дубоке оданости била је опчињена природом, која је за њу, посебно у путописима, поседовала нежност, богатство слика и пут ка откривању нечег непознатог. Ту лепоту непознатог открива и нашим ученицима.
Уводни део часа може се почети игром асоцијација.
ИГРА АСОЦИЈАЦИЈА
море
сладолед
плажа
распуст
лето

жута
ђаци
птице селице
киша
јесен
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ГОДИШЊА ДОБА
пахуље
Божић
Нова година
санке
зима

висибаба
Ускрс
кукурек
јагоде
пролеће

Решење асоцијације: годишња доба.
Уводни део часа се може реализовати и као спој музике и слике (одабрани пејзаж јесени – Јесен, Сава Стојков, 1983, Вивалдијева Јесен, из опуса Четири годишња доба,
Шуманово Сањарење, Влтава Беджиха Сметане). Ученици и сами могу припремити различите слике о јесени, може са направити заједички плакат, а затим разговарати о њему. Ученици треба да закључе да један мотив може бити инспиративан за различите уметнике, а да се
међу њима разлике највише испољавају у начину изражавања. Спој више уметности доприноси богаћењу сазнања и продубљивању емоционалног доживљаја.
Након тихог усмереног читања, ученици могу пронаћи део који им се највише допада.
Питањима их треба подстицати да одговоре и на следећа питања: Шта се догађа са животињама у јесен? Како је приказан бик, а како врабац? Како биљке доживљавају јесен? У ком делу текста је описана барица? Зашто је књижевница употребила особине живих бића и дала
их неживој природи? Који звуци и мириси долазе из шуме? Које групе речи показују да
текст приказује позну јесен? Ученике треба упутити да сами закључе шта је пејзаж.
Треба им дати задатак да пронађу описне придеве и утврде њихову стилску вредност.
Уместо ових придева треба их подстаћи да траже своје, замене пишчевих и уоче како ће онда
текст звучати. Врло је битно користити деривацију речи. Од појединих придева градити нове речи или појединим речима додавати придеве, на пример:
Каква све може бити
барица?
Какав може бити
лист?
Део текста ученици могу ставити у перфекат. На тај начин уочиће вредност глаголских времена у некој дескрипцији. Важно је истаћи естетску раван овог текста, која је значајна основа за образовне и васпитне циљеве: неговати леп израз, али и чувати највеће благо
света: природу. Обратите пажњу на синтагму поздрав Богу Сунцу, на речи које су написане
великим словима: Сунце је као божанство, од његове светлости зависи живот.
Ученици могу писати и саставе на тему позне јесени. Предлажемо неке теме које су
састављене према тежини. У њима се води рачуна о принципу завичајности – јесен у селу,
граду, врту...
Јесен нечујно клизи улицама мога града
Кишне капи и фијук ветра у моме врту
Јесен је необична сликарка
Шума трепти у јесењој одори
Необична песма јесењег лишћа
Ученику треба понудити да сам одабере варијанту: жели ли да слика или пише. На тај
начин се остварује индивидуализација у настави.
У завршном делу часа најбољи ликовни и књижевни радови се могу ставити на пано,
може се дати и ова укрштеница.
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1.
2.
3.
4.
5.

УКРШТЕНИЦА
Које годишње доба је описано у овом тексту?
Како се зове књижевница која га је написала?
Које слике описује?
Како се зове овакав опис?
Која врста речи је најчешће коришћена за опис јесени?

48. и 49. Народна песма: Јетрвица адамско колено
Јетрвица адамско колено припада групи неисторијских песама. Она је сигурно једна
од наших најлепших епских песама, у којој су дошле до изражаја не само индивидуалне већ
и колективне врлине српског народа.
Народ овде слави своје православне обичаје и зато ученици треба да обрате пажњу
шта је све радио наш народ у прошлости. Етичке особине народа испољавају се управо у категоризацији да је Ковиљка адамско колено.
У интерпретацији се могу користити различити типови задатака, као и облици рада.
Ученицима се пре анализе могу дати следећи истраживачки задаци:
I. Шта је ковиље? Koja су народна веровања везана за њега? Има ли још неких народних веровања о дрвећу и цвећу?
II. Свог вероучитеља или свештеника могу питати за шире објашњење шта је адамско колено.
III. Једна група може истражити живот патријархалне породице и њене неписане законе, јер
је песма богата приказима породичне традиције и морала. Ученици треба да упознају да је
породица, поред религије, била нешто најсветије. Они треба да схвате да је Ковиљка племенита особа, која чува вековно наслеђе и народну традицију.
Посебно треба инсистирати на васпитним задацима.
Песма се може интерпретативно читати и према улогама, јер она тада има другачији тон.
Модел 1
Интерпретација може почети анализом Ковиљкиног лика. Помоћу текстуалне методе
треба проналазити примере који осветљавају њену личност. Након тога може се анализирати
други лик – Винкин. Ученици треба да сачине компарацију: у чему су њих две сличне, а у чему се разликују. На који начин оне остварују комуникацију: да ли је то само поштовање, има
ли у томе породичних традиција, има ли љубави и саосећања.
Ученици треба да уоче која је Ковиљкина задужбина: добрим делима човек испуњава
свој живот. Децу треба подстаћи да размишљају: на који начин би они поступили да се налазе на месту једне или друге јетрве.
Модел 2
Пошто су ученици учили речи са умањеним значењем, интерпретација се може почети откривањем тих речи и њиховим повезивањем са садржајем. Могу се постављати следећа
питања: Зашто су две јетрвице, а не јетрве? Како тумаче да је рука десница? Ученици треба
да пронађу места која показују драмску напетост радње (дијалог). Зашто се користи узвик ој?
Овде се може проширити угао посматрања: када ми користимо ову реч? Када је ученици користе? Шта она значи? Пошто ученици овог доба могу да користе супституцију, потребно им
је поставити питање: да ли би се овај узвик могао заменити неком другом речју? Шта они
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предлажу? Ученици треба да пронађу стих који се више пута понавља и да одговоре какав је
значај таквог понављања. Након тога може се продубљивати естетско-сазнајни доживљај.
Ученике треба подстаћи да одговоре: Има ли нешто бајковито у песми? Који православни
празници се помињу? Зашто је баш истакнуто Васкрсење? Посебно је значајно истаћи улогу
народа. Народ зна да цени добре особине сваког појединца. Тај глас народа ученици ће наћи
касније и у епским народним песмама (Почетак буне против дахија), а касније и у Горском
вијенцу П. П. Његоша.
Такође им треба скренути пажњу на који начин Ковиљка суздржава своје емоције.
Она не кука за сином јединцем, јер је он свој живот дао за домовину. Иако се у песми помиње цар, не каже се да син брани домовину, деца могу решење пронаћи у оном делу које Роман Ингарден назива „места неодређености”. У песми не постоји јасан податак о којој царевини је реч, али ученике треба усмеравати да је то домовина. Дуг према царевини је био најсветија обавеза. Овај васпитни моменат треба постепено откривати и упућивати ученике да
се подсете шта они знају о одласку у војску својих предака. Иако се напушта ванлитерарна
раван, добро је повезати традицију и лепоту песме.
Ова песма има бројне поруке и без обзира на могућност коришћења различитих модела, ученици треба да уоче да једно дело може имати више порука. Овде су поруке бројне и
отуда је неопходно ученике подстаћи да их запазе.
За домаћи задатак би било добро дати да се, по избору ученика, стихови науче напамет.

52. М. Миланковић: Кроз васиону и векове
Ово дело пружа прилику ученицима да уоче карактеристике публицистичког стила.
Њима треба објаснити ко су наши најпознатији научници. Ученицима се могу дати и истраживачки задаци за рад код куће: да сами о њима пронађу податке и да увод у час протекне у
саопштавању резултата.
Модел 1
У интерпретацији се може поћи од описа јесени. Ученике треба подстицати да уоче
које врсте речи, посебно у појединим деловима, писац највише користи да би дочарао лепоту
јесени (придеве).
Како је описана родна кућа? Које детаље писац помиње? Да ли знају зашто су људи
некада на спољашњем зиду (или како се назива – кибла), према улици, својих кућа писали
име и презиме и годину када је кућа изграђена? Које игре су играла деца? Да ли су чули за
игру жандара? Како су се васпитавала деца? Како је учио отац познатог научника? Објасните
им коју је територију заузимала Аустроугарска. Зашто су деца учила немачки језик? Да ли
им је то користило касније у животу? Шта је желео да постане велики научник? У којој реченици се откривају његове жеље? Како се стицало имање? Да ли се лако долазило до њива?
Зашто је важан податак да су њиве очеве биле разбацане по даљском атару? Да ли су биле
богате куће у којим су гувернанте чувале децу, а учитељи их учили? Како је изгледала библиотека? Да ли је она била важна за будућег научника? У чему је вредност библиотеке? Да
ли је Миленковић лако учио? Шта то показује? Зашто је њему била важна успомена на детињство? Да ли треба волети и поштовати родни крај? Ово питање је посебно значајно као
дидактичка порука.
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Модел 2
У интерпретацији се може поћи од принципа завичајности. Ученике треба подстаћи
да размишљају зашто се људи, који напусте родни крај у њега радо враћају. Да ли знају такве
примере? После тога се може приступити анализи текста.

55. М. Енде: Књигу треба прочитати
Модел 1
Одломци романа сигурно могу обогатити духовни свет наших ученика. Предлажемо
да се за домаћи задатак, недељу-две раније, да ученицима предлог да прочитају неку књигу
која им се чини занимљивом. То не мора бити из лектире, нека потраже у библиотеци наслов
који би их заинтересовао. Може то бити енциклопедија, неки податак, илустрација, занимљива историја, итд.
На часу треба разговарати о прочитаним књигама: свако може да донесе књигу, представи је, каже шта му се допало, шта је занимљиво, вредно у њој. Питања треба повезати са
садржином ових одломака, на пример: Да ли си знао/-ла шта ћеш све наћи у књизи? Шта све
крију књиге? Да ли њих треба држати на полици, у орману? Да ли је свака књига другачија?
Какав свет све она открива?
Након тога се могу прочитати одломци из Читанке, утврдити шта је заједничко Бастијану и ученицима. Ко је био Бастијан? Да ли им се он чини као нека страна, удаљена личност
или као њихов друг? Разговор са децом треба усмерити у правцу вредности читања. Зашто
је непрочитана књига велика тајна? Иако у интерпретацији морамо водити рачуна о интертекстуалности, овде се, због васпитног момента, анализа може проширити. Да ли поклањају
књиге за рођендан? Зашто су књиге бескрајна прича? Да ли књигу треба прочитати? Дајте им
следећи задатак: у своје свеске напишите чиме вас богате књиге. Најинтересантније одговоре
можете написати и они могу бити повод за говорну вежбу.
Модел 2
Ученицима дајте истраживачке задатке (по групама) да пронађу што више песама,
пословица, загонетки о књигама и знању. Нека сами у свом блоку направе илустрације, обоје
их и упишу у њих шта су пронашли. Облике листова сами треба да осмисле: дајте им само
напомене, на пример: грозд, ружа, отворена књига.
На часу треба да саопште резултате, залепе илустрације на пано или таблу. Добијамо
шаренило облика, боја, мисли. Како стављају резултате, тако сви учествују у откривању значења.
После им прочитајте Бескрајну причу и дајте им истраживачке задатке. У њима они
треба да утврде основне вредности књига и читања у самом тексту и да резултате повежу
са неким написаним пословицама. Вероватно ће ученици наћи пословице: Знање–имање,
Књига је најбољи друг, итд.
Без обзира да ли ћете ове моделе прихватити, или ћете радити како сами замислите,
веома је важно истаћи универзалне поруке овог текста. Бастијан се могао звати и Мишел и
Ото, може да живи у Токију или Африци. За све дечаке и све девојчице, за све људе, без обзира где живе, које су боје, вере, књига открива непознате странице живота. Прича о Бастијану се могла догодити у прошлости, може да се било где догађа и сада. Њена порука остаје
иста: књига је пут ка лепоти и знању.
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57. и 58. Г. Тартаља: Подела улога
Модел 1
Увод за овај драмски текст може бити укрштеница.
1. Како се зову речи које ближе одређују именице ? (придеви)
2. Шта чини више стихова? (строфу)
3. Који се правописни знак ставља на крају обавештајних реченица? (тачка)
4. Како се зову речи које означавају неко биће, предмет или појаву? (именице)
5. Како се зове прича са нестварним бићима и појавама? (бајка)
Коначно решење је драма.
Ученици треба да текст читају по улогама. Добро би било поставити им и једно проблемско питање: Има ли редитељ права да тако поступа са децом? Сама природа текста намеће могућност полемике. Ако се то догоди, можете да организујете расправу: аргументе
треба да износе и они који га бране и они који му оспоравају то право. Жири и публика треба
да процене доказе и донесу коначну одлуку. Жири има три члана, а публика су остали ученици, који јавним гласањем прихватају одбрану или напад.

65. Народна песма: Стари Вујадин
Ова песма открива ученицима непознате странице историје српског народа. Снажним
описима, динамиком радње, она пружа изванредне могућности за интерпретацију.
Модел 1
Ученицима се могу дати следећи истраживачки задаци:
 Пронађите податке о животу хајдука.
 Пронађите слике хајдука.
 Прочитајте још неку песму о хајдуцима.
У уводном делу часа, после саопштавања података, може се направити компарација
између њих, песме и композиције Паје Јовановића.
Ученици могу песму поделити на целине, а затим се може вршити анализа ликова.
Потребно је у стиховима пронаћи како је описан Стари Вујадин. Ученици треба да одговоре
по чему је чудно одело хајдука. Зашто је важно злато у опису детаља њихове гардеробе? Како замишљају синове Старог Вујадина?
Интерпретацију треба продубити анализом значењског слоја. Коју вредност има соко
у песми? Зашто Стари Вујадин назива своје синове соколовима? Треба их подстицати да открију зашто наш народ каже да је неко као перо соколово. Да ли су гледали неки филм у коме је соко пратилац јунака? Зашто је Лијевно проклето? Ученицима треба дати задатак да
пронађу стихове у којима се јавља реч очи (ђевојка је своје очи клела / кад стадоше очи вадит чарне/ ја не казах за варљиве очи). Они треба да закључе да се овај мотив јавља као последица жеље народа да истакне да је стари хајдук спреман и вид да изгуби, да никада сунце
не види, јер не жели да изневери своје јатаке – који су сопствени живот излагали опасности
да би њега заштитили. Народни стваралац користи градацију у обради овог мотива да би истакао херојство овог старог хајдука. Током анализе треба истицати етичке вредности песме.
Народ је био свестан да нема слободе без жртава. Та жртва је свесна, јер су хајдуци
знали да издајом не би себи ништа помогли, а живот свог народа би угрозили.
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Модел 2
Ученицима се може дати задатак да пронађу у песми оне речи које показују да је песма давно настала. Затим давати питања везана за форму песме: Зашто се користи управни
говор? Које описне придеве користи народни стваралац? У чему је њихова вредност? Који
стихови се завршавају узвичником? Какво би било значење песме када би се они заменили
тачком? Где се у песми користе две тачке? Колико слогова имају стихови? Шта се може закључити? Важно је постепено их усмеравати да закључе сами шта је епска песма. Поређењем било које лирске песме са овом, они треба да закључе: да је у епској песми приказан догађај, да је догађај из прошлости нашег народа, да је епска песма дужа од лирске, да њени
стихови имају углавном исти број слогова, да описују једног главног и више споредних јунака, да нема много описа.
Језичка игра – полисемија речи. У текстовима треба проналазити оне речи које ће
бити основа да ученици траже што више њихових значења. Из ове песме може се узети реч:
злато. Дајемо неке примере:
Шта значи у овој реченици злато? Ти си моје злато.
Перо од злата __________________ значење из песме.
Наруквица од злата. ______________.

67. и 68. Луис Керол: Изборна трка и дуга прича
Деценијама роман Алиса у земљи чуда одушевљава децу. Главна јунакиња, мала Алиса, доприноси уживању деце која читају ово дело. Зато ученике треба подстицати да га прочитају у целини.
Модел 1
Интерпретација може почети након упознавања ученика са основним карактеристикама овог романа. Ако је неко од ученика прочитао цело дело, онда они могу да изнесу своје
утиске.
У анализи се може поћи од лика Алисе. Како је ученици замишљају? С ким се сусрела? Какво је њено друштво? Ко је Додо? Зашто су им важне награде? Како је реаговала Алиса када је добила напрстак? Шта им је причао Миш? Зашто се његово име, иако представља
заједничку именицу, пише великим словом? Који делови одломка су маштовити? Који делују
стварно? Ученицима треба скренути пажњу на објашњење Шекспирове позе. Колико је трајно Алисино пријатељство? Чему доприноси дијалог у причи? Вредно је да ученици уоче у
ком времену је прича написана. У чему је вредност приповедања ако се смењују глаголска
времена? Шта је занимљиво у овом тексту? Да ли им се допада? Након анализе, могу се
уочити поруке дела.

70. Народна прича: Међед, свиња и лисица
Ова народна прича је погодна за примену структуралистичке методе. Њена кохерентност може бити основа за уочавање битних особености народне приче о животињама. Неопходно је ученике подстицати да сами закључе које жанровске особине има прича о животињама. Потребно је извршити темељну компарацију са басном коју су учили и подстицати их
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да уоче сличности и разлике. Они треба да утврде да су приче о животињама са хумористичким тоном, да немају порука, мада приказују људске особине.
Модел 1
Интерпретација може почети питањем које би народне пословице и изреке могле бити
поруке ове приче.
Ко умије, њему двије.
Бој се злога.
Ум царује, снага кладе ваља.
У страху су велике очи.
Након тога треба утврдити да је прича настала у крају у којем се користи ијекавски
изговор. У тексту могу да пронађу особине јунака, одреде целине, улогу дијалога, хумор.
На крају могу индивидуално да напишу другачији крај приче, али да пишу слично као што
је то у приповеци.
Модел 2
Ученици могу цео текст да драматизују, у оквиру групног облика рада. Свака група
одглумиће свој текст. Жири треба да вреднује најбоље, али пре писања, неопходно је објаснити шта ће се све вредновати. Зато правила треба написати на табли:
 текст треба да је што смешнији и да је што ближи садржини приче;
 могу да уведу још једног јунака;
 сваки глумац мора правилно да изговара речи;
 свака изговорена реченица треба да је јасна;
 може се користити покрет, мимика...
Модел 3
Организовати такмичење у изради најбоље маске, најбољег костима из ове приче,
онда бирати најуспешнијег глумца.
Многе школе немају услове за представе. Ученицима треба помоћи: направити импровизовану сцену, ставити било какво платно на које ће они стављати своје цртеже, апликације.
Могу пронаћи музику.
Модел 4
Након интерпретације следи говорна вежба. Препричавање приповетке у првом, а
после у трећем лицу.

77. М. Алечковић: Новогодишња песма
Модел 1
У уводном делу часа ученике треба подсетити зашто се слави Нова година, питати их
да ли знају разлике у обележавању овог празника међу народима.
Ученицима треба поставити питање: Зашто је баш мајка честитала детету Нову годину? Како она то чини? Колико су времена они заједно? Може ли се живот претрчати? Ко
све брине о деци? Да ли је то важно? Упутите их да пронађу у тексту део стиха како мајка на-
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зива дете и да га објасне. Треба да подвуку редне и основне бројеве и утврде њихову стилску вредност. Бројеви доприносе лепоти песничке слике и израза.
Језичка игра – градимо нове речи
Од појединих речи треба подстицати ученике да граде нове:
путник – путовање, путовати, путни...
трчати – претрчати, дотрчати...
дванаест – дванаестина, дванаесторица
мали – малена, малешни...
љубити – пољубити, изљубити...
бео – беличаст, белина, Белка...
Модел 2
Писмена вежба
Ученици треба да напишу писмену вежбу, уз коришћење речи из Новогодишње песме,
а затим да свој рад илуструју, изаберу најбољи ликовни и литерарни рад.
Модел 3
Ликовно представите мотиве, а затим анализирајте песме.

86. и 87. С. Велмар Јанковић: Златно јагње
Књига за Марка Светлане Велмар Јанковић пружа читаоцима занимљиву слику српске националне прошлости. Златно јагње и Стефаново дрво упознају нашу децу са личностима историје. Јунаци су представљени као деца. У Златном јагњету приказан је лик Растка
Немањића. Децу треба подстаћи да прочитају ово дело у целини, јер оно плени непосредним
и једноставним исказом.
Модел 1
У уводном делу часа ученике треба подстаћи да маштају, да замисле какав је могао
бити живот Растков на двору Стефана Немање. Потребно их је упознати да је Растко имао
два старија брата Вукана и Стефана, да му се мајка звала Ана, а територија њихове државе је
била велика.
У интерпретацији (фронтални облик рада) могу им се дати следећи задаци: Како замишљаш Растка? Какав је био однос међу браћом? Треба да пронађу речи којима га браћа
исмевају. Какав сан је сањао Растко? Да ли знају шта значи златно јагње? (Ако не знају, могу
им помоћи деца која иду на веронауку). Шта чини Растко после тог сна? Како је описан његов сусрет са вуком? Како је Растко победио страх? Шта је учинио са вуком? Како тумаче
реченицу да је сиви вук ставио главу на колена Стефана Немање?
После одговора на ове захтеве и питања, поделите их у групе. Можете им дати следеће задатке на наставним листићима.
Прва група
Протумачите реченицу: Желео је да у потпуности свој живот посвети Богу…
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Друга група
Како ви тумачите реч просветитељ?
Трећа група
Какве су то духовне, невидљиве, унутарње очи, које има свако од нас у себи?
Четврта група
Када се отварају наше духовне очи? Шта ви мислите: Да ли је то значајно?
Пета група
Које богатство се не може ни опљачкати, ни отети?
Након излагања свих група, могу се констатовати поруке приче.

90. и 91. Народна прича: Најбоље задужбине
Пре часа ученицима треба дати истраживачке задатке да пронађу податке (слике,
фотографије, књиге, записе) о нашим најпознатијим задужбинама. Било би добро упутити их
да траже задужбине у свом родном крају. Пошто се појам задужбина јавља у тексту М. Демака Виолина, ученике треба подсетити шта та реч значи. Важно је да они схвате да задужбине
нису само цркве и манастири, то могу бити школе, болнице, домови за децу и старе, добра
дела, итд.
У уводном делу часа групе треба да реферишу шта су пронашле. Треба да закључе у
чему је вредност задужбина, колико оне трају. После тога се може анализирати сам текст.
Ученици се могу поделити у групе и проналазити решења за постављене задатке. Задаци ће бити на наставним листићима. Било би добро ставити као позадину тог листића контуре Хиландара, или неког другог манастира, које ће касније моћи да обоје.
Питања:
1. Зашто су се богаташи јавили за савет баш Светом Сави?
2. У тексту пронађите шта је све чинио први трговац, опишите како га замишљате и
како процењујете вредност његове задужбине.
3. У тексту пронађите шта је све чинио други трговац, опишите како га замишљате
и како процењујете вредност његове задужбине.
4. У тексту пронађите шта је све чинио трећи трговац, опишите како га замишљате
и како процењујете вредност његове задужбине.
5. Које све задужбине Свети Сава помиње?
6. Шта је вредније: имати новац, сам га трошити или помоћи људима?
7. Протумачите ове реченице: Но, задужбине које се подижу новцем, мање су од задужбина које се чине добрим делима. Задужбина коју неко чини сам собом, својим
личним радом, лишавајући се и сам мучећи се, више вреди од задужбине која се
новцем подиже.
8. Чему нас је научио Свети Сава?
9. Чиме нас је обогатио овај текст?
10. Како замишљате Светог Саву у време када је саветовао трговце?
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11. Има ли нешто бајковито у овом тексту?
Након анализе одговора, може се извршити компарација са текстом М. Демака Виолина.
Модел 2
За домаћи задатак – други час
Поделите децу на групе. Свакој дајте другачији задатак. Једни треба да направе сцену,
други костиме, трећи да нађу касете српске духовне музике, четврти да пронађу слику Хиландара, пети да напишу драмски текст по овој причи.
Цео час ученици могу изводити драмски текст, бирати најуспешнијег глумца, а на
крају им треба поставити питање: која је њихова задужбина на часу. То је спремност да се
учи, да се настави традиција, да се слушају речи Светог Саве.
Модел 3 – други час
Говорна и писана вежба
У првом делу часа треба разговарати о задужбинама, о причи коју су прочитали, а онда треба дати задатак да напишу састав: Стварам своју задужбину. Након завршеног рада,
заједно вршите естетску процену.

95. и 96. Рене Гијо: Бела Грива
Дивну причу о Белој Гриви ученицима треба приближити кроз кратки опис садржине
романа. Њега могу саопштити и ученици који су прочитали цело дело. Ученици треба да
схвате да је то дивна прича о љубави између дечака и коња. Истовремено то је прича о злу и
насиљу човека над природом.
Бела Грива је јурио слободно мочварама Камарге, доњим током реке Роне, која се
улива у Средоземно море. Јунак приче је дивљи ждребац, који је уживао у пространству провансалских предела. Гардијани, укротитељи коња, ухватили су мајку Беле Гриве, дивну белу
кобилу. Бела Грива је гледао како му силом мајку одводе у Арл да је продају. Бела Грива је
остао сам, упознаје дечака Фолка, који такође жели да га припитоми, али не на насилан начин. Пошто се ждребац опирао, стари гардијан је рекао Фолку: „Твој коњ има луду крв, а то
све долази од тога што су га мучили док је био сасвим мало ждребе. Зато он изазива остале
коње, зато се стално бори. А после се изгуби и пати сасвим сам.” Ипак је касније дозволио да
га Фолко узјаше. Сви су посматрали како заједно чине једну белу тачку, а Фолку се чинило
као да пада у сан.
Ова дивна прича може бити подстицајна за разговор о многим темама, говорне вежбе,
писане вежбе.
Пре часа ученицима се могу дати истраживачки задаци да пронађу роман, да нешто
више сазнају о животу писца, о времену и месту у коме је ситуирана радња. Појам романа
за децу треба објаснити на овом или неком другом одломку. Ученици могу да кроз причу о
Белој Гриви уоче да је роман за децу дужа епска творевина, да има више ликова, да доминира једна радња, да се користи нарација (приповедање), дескрипција (опис), дијалог, а
унутрашњи монолог упознаће касније.
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Модел 1
Током читања ученицима треба дати задатке да пронађу делове текста који откривају
особине јунака, да уоче положај Беле Гриве, опис краја у коме се радња одвија. Ученици треба да одговоре на следећа питања: Шта је тужно у причи? Шта је лепо? Шта се догодило Белој Гриви када је био ждребе? Зашто су људи били окрутни? Шта помаже коњу да избегне
људе? На који начин је склопљено пријатељство између Фолка и коња? Шта чини дечака
Фолка изузетним? Како замишљају Фолка? Како замишљају Антонија? У чему је вредност
оваквог дружења? Имају ли они искуства у дружењу са животињама? Чему доприноси дијалог? Који начин приказа радње користи писац (подстицати их да закључе да је то приповедање, односно нарација и дескрипција).
Модел 2
Ученици могу у својим свескама да опишу лик Беле Гриве, Фолка, Антонија. Треба
сами да одаберу шта желе, али им треба скренути пажњу да доказе за своје тврдње морају
пронаћи у самом тексту. Након тога треба читати радове, вршити естетску процену и доносити битне закључке везане за ово дело:
 како се понашају поједини људи према животињама;
 на који начин се бране животиње од злих људи;
 треба волети животиње и разумети њихову жељу да живе слободне;
 животиње су драгоценост нашег окружења;
 чувајући природу, чувамо себе.
Ово дело носи више порука и ученике треба подстицати да их пронађу.

98. Љ. Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа
Ученици су имали прилике да се упознају са делима овог песника. У интерпретацији
се може поћи од спољашњег приступа, од форме. У интерпретацији текстова треба имати у
виду речи чувеног теоретичара Лава Виготског: „Уметност почиње тамо где почиње форма.”
Модел 1
Ученици треба да уоче дужину строфа (дистих). Требало би да уоче знакове интерпункције: када и зашто писац користи знак узвика и знак питања. Да ли то има посебно значење у песми? Има ли у песми риме? Да ли су стихови дуги? Зашто све строфе немају исту
дужину? Повежите дужину строфа са мотивима и песничким сликама. Има ли поређења у
песми (као репе)? Шта стоји иза шаљивог тона? Зашто је младунче названо чедом? Како се у
природи мајке понашају према младунцима? Аждаја није стварно биће, али и према њој песник испољава нежност. Зашто то чини? Које би могле бити поруке ове песме? Шта је лепо у
њој?

102. и 103. Х. К. Андерсен: Ружно Паче
Можда ће за ученике бити занимљива ова мала прича о Андерсену. Он је волео да
прича своје бајке. Његови савременици кажу да је био у томе прави чаробњак. Деца су га сваки дан чекала испред врата и молила: „Испричај нам само још једну бајку”.
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Бајка Ружно Паче је пишчева аутобиографија. Због свог изгледа Андерсен је био одбачен у породици. Зато се његово паче и преображава у лабуда, симбол лепоте и достојанства.
Ову бајку треба радити два школска часа, а најбоље је да је ученици прочитају код куће. Помоћу усмереног читања они могу да уоче:
– композицију бајке;
– ликове;
– пејзаже;
– реалне и фантастичне мотиве;
– поруке, итд.
Овде се могу дати бројни модели. Ми предлажемо да се ради по систему проблемске
наставе, јер она пружа изванредну основу за расправу, сучељавање мишљења, што је неопходно на овом узрасту. У уводном делу часа ученике треба подстицати да уоче да је ова бајка
слична осталима, али и различита. Дискусија се може усмеравати да би се поставио следећи
проблем:
Ружно Паче се не разликује од осталих бајки.
Могући одговори су: тачно, није тачно
Поделите ученике у групе, дајте им наставне листиће са задацима:
1. Кроз анализу лика Ружног Пачета докажите да ли се ова бајка разликује или не разликује од других бајки.
2. Кроз анализу лика мајке докажите да ли се ова бајка разликује или не разликује од
других бајки.
3. Кроз анализу понашања животиња докажите да ли се ова бајка разликује или не разликује од других бајки.
4. Кроз анализу стварних и нестварних ситуација докажите да ли се ова бајка разликује
или не разликује од других бајки.
Након рада од петнаест минута, потврђује се или одбацује хипотеза. Следи закључак:
Поједини делови бајке су слични другима, али се она по начину приказивања нестварних догађаја разликује од осталих.
У интерпретацији је неопходно обратити пажњу и на следећа питања: Да ли спољашност утиче на наше мишљење о неком? Да ли можете да одбраните ставове мајке? Ко је у
праву: паче или мајка? Да ли човек радом обезбеђује лепоту? Можемо ли осуђивати неког
ако је ружан, низак, дебео, стар?
Ученици треба да уоче пренесено значење бајке. Подстакните их да уоче смењивање
дескрипције, нарације, дијалога и монолога. Нека изражајно прочитају неке делове, издвоје
речи и изразе које им се највише допадају.
Бајку карактерише вишезначност и она има више порука. Препустите ученицима да
их откривају и тумаче.

109. М. Данојлић: Мартовско сунце
Ова Данојлићева песма пружа изванредне могућности за интерпретацију, јер је богата
значењима.
Модел 1
У првом стиху ученици могу да уоче племенитост, јер се пред сваким прагом нешто
лепо догађа. Свака строфа има неколико песничких слика. Раније смо дали методички по114

ступак тумачења песничке слике. Ако је тај начин за ученике тежак, покушајте да примените
овај метод: ученици треба да чују прву строфу, али затворених очију. Пре тога им дајте задатак да у својој машти створе слике на основу прочитаних стихова. Анализирајте њихове утиске, ако је потребно поновите све још једном и сигурно ће ученицима бити лакше да их проналазе.
Ученици могу пронаћи стихове који показују бакин изглед, њен замишљени лик.
Треба их подстицати да уоче значај сунца и начин на који он обилази баку. Они треба да
проникну у суштину песниковог казивања о говору сунца. Пошто су појам персонификације научили, неће им бити проблем да пронађу уметничку вредност овог исказа.
У песми треба да пронађу мотиве:
 мотив изгледа баке;
 мотив сунца;
 мотив слике улице;
 мотив приказа старог учитеља.
Какав је стари учитељ? Зашто је песник повезао стару баку и старог учитеља? Може
ли он да задржи децу када сине мартовско сунце? Ученици могу да уоче контраст вечног и
пролазног. Сунце увек сија, човек доживи старост. Дубље не би требало ићи у овом запажању, с обзиром на узраст деце.
Модел 2
У интерпретацији можете поћи од глагола. Ученици треба да пронађу глаголе (дремуцкати, куцкати, жмиркати), утврде време – презент. Какву презент има улогу: он сликовитије дочарава радњу, она је ту око нас. Такође треба да уоче ритмичност, уметничку
вредност коришћења директног говора, уметничку снагу поређења. Потребно је обратити
пажњу на песничке слике: слика крова, слика сунца, свет који личи на кућу која се кречи. Такође ученике треба подстицати да уоче симболику последњег стиха.
Кроз дијалог треба открити универзални карактер порука: све то може да се деси било где и било када, што открива први стих: Пред сваким прагом нешто се мило и чудно дешава.
Ученици треба да запазе и открију значење необичног поређења: преслатка. Треба да
обрате пажњу на правописне знаке (…), придеве, ономатопеју. Без обзира на приступ у
анализи, неопходно је нагласити вредност песме, њену лепоту, богатство.

111. М. Пупин: Од пашњака до научењака
Пре часа се могу дати истраживачки задаци: пронаћи што више података о овом великом српском научнику, а треба посебно наградити оне који су пронашли књигу и прочитали још неки одломак.
Модел 1
Ученици треба да уоче карактеристике публицистичког стила: где је он књижевни, а
где фактографски. Ово је релативно кратак одломак и дат је с том намером да ученици схвате
разлику између стилова, мада појам стила они уче касније. Зато их треба усмеравати да уоче
неке разлике у писању, дати само основне информације.
У интерпретацији треба ученике подстаћи да пронађу у тексту описе кућа, окупљања,
утврде значај породице. Они могу да помоћу описивања дочарају то време када није било
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струје, када је прича и песма била основа вечерњег окупљања. Овде се може повезати традиција и народна књижевност, која је имала свој специфичан начин развоја. Принцип завичајности је и овде веома значајан. Ученике треба подстаћи да истраже како се у време, које
описује Михаjло Пупин, живело у њиховом крају. Сигурно ће бити доста сличности, јер су
патријархална заједница и живот на селу имали низ заједничких црта широм простора на коме су Срби живели.
Модел 2
Ученицима се може поставити следеће проблемско питање: Шта би се догодило да
породица није чувала традицију? Могуће одговоре је тешко предвидети, али ако се поштује
текст нашег научника, ученици ће донети вредне закључке, који могу бити основа за ново
проблемско питање: Шта ће се догодити ако ми не чувамо оно што су генерације наших предака стварале?
Било би добро уочити шта је а) заједничко у приказу детињства наших научника, б)
шта је различито? Питања треба прво везати за садржај, а онда за форму – (Који опис је сликовитији? На која два начина се може приказати детињство и живот (литерарни, књижевни и
научни, фактографски)? Како би они приказали детињство неког нашег научника, на пример
Николе Тесле?

114. Ф. Гарсија Лорка: Луцкаста песма
Овај шпански песник, љубитељ музике и филма, заљубљеник у своју зелену Гранаду,
у чијим је вртовима Алхамбре писао дивне стихове, у мало речи много казује. Доказ за то је
и ова мала лирска минијатура, која има слојевиту структуру. Добро би било да је изражајно
прочитају два ученика (један – стихове које изговара мајка, други син).
И у овој интерпретацији је добро поћи од форме. Ученици ће уочити строфу од два
стиха (дистих). Поставите им питање шта уочавају у првом стиху сваке строфе (по једна
реч). Подстакните их да закључе да се стих понекад састоји само од једне речи. Треба их
усмерити да пронађу правописне знаке и закључе шта се њима наглашава.
Можете их подстаћи да пронађу кључне речи (такву анализу смо имали у песми Д.
Лукића). То су мама и син. Шта мајку чини срећном? Чиме је син задовољан? Каква осећања
они показују? У пару треба да пронађу које се речи понављају и утврде зашто песник то чини? (хладно би ти било, постанем, бојим се, хтео бих, понављање је у функцији изражавања
осећања, бриге).
У овој песми је веома важна интонација. Обратите пажњу на последњи стих. Када се
он изражајно прочита, наглашена је реч само. Шта то казује? Мајка је задовољна загрљајем:
не треба јој ни сребро ни злато. Зашто се помиње вода? Она је извор живота, без ње нема живота.
Поруке песме могу ученици лако пронаћи:
 Љубав мајчина је безмерна.
 Нема мајци никог ближег од детета.
 Најлепши је дечји загрљај.
Језичке игре
Творба речи – Од речи злато састави нове речи.
 именице (златар, златица, златара)
 властите именице (Злата, Златко, Златар, Златановић)
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 глаголи (златити, позлатити)
 придеви (златно, златаст, златан, Златков, Златин).
Народна умотворина (може бити и једна од порука).
Није мило ни сребро ни злато, већ је мило што је срцу драго.

115. Р. Јовановић: Мајка
Ова песма има другачију структуру него Лоркина, која је више у свету симбола.
Модел 1
И у овој интерпретацији можете поћи од форме. Ученици треба да пронађу које се
строфе понављају. Има ли то неког значаја? Песма се може графички представити: корен,
изданак, цвет. Подстакните децу да размисле о таквом решењу. Зашто је мајка као биљка? У
чему је вредност поређења? Зашто је дете део таквог цвета? На коју мајку се мисли у првом
стиху (Света, Богородица)? Како се мајка може огледати у деци? У ком стиху се показује
колико траје брига мајчина за децу? Које мирисе писац спомиње? Какав заклон мајка пружа? Да ли само мајка треба да воли? У чему си ти њено огледало?
Модел 2
У интерпретацији можете поћи од последња два стиха претпоследње строфе. Шта
пружа мајка? Имају ли и њена деца неке обавезе? Овде се може ићи, због васпитног момента,
у ванлитерарну раван. Шта ти све пружаш својој мајци? Да ли си спреман да признаш и своју
погрешку? Да ли јој се некад извиниш? Размишљаш ли да је њој понекад тешко?
Након тога им се може поставити питање: Којим цветом је мајка представљена? Зашто баш њиме? Како тумачиш стих па ако су руже и она је ружа? Која је мајка Света? Како
се она односила према свом јединцу – Исусу? Која поређења писац користи (као сунце, кô
биљка)? Колико песма има мотива? Колико у првој строфи има песничких слика? Како се
може потрошити на радост читав један век? Какав је ритам у песми? Има ли риме? Коју
вредност има цвет у песми? Којим цветом би ти своју мајку представио?
Које су поруке песме? Подстичите их да уоче више порука:
 Мајка је највећи цвет.
 Деца треба да узврате љубав и поштовање мајци, итд.
Ако се определите да радите ову песму, јер је она у слободном избору, истакните племенитост, лепоту, топлину, разговарајте о емоцијама деце када прочитају ову песму. Она још пружа много могућности за друге моделе.

116. Народна бајка: Пепељуга
Српска народна бајка Пепељуга има основни мотив – прогоњену пасторку. Могуће је
да ће ученицима који прочитају целу бајку, јер су ово одломци, бити необично да се Пепељугина мајка претвара у краву.
Деца на овом узрасту обожавају бајке, али више не верују да је тачно оно што се приказује. Њих фабула носи, композиција им је блиска, јунаци занимљиви. Могуће је да ће вам
поставити питање зашто се мајка претворила у краву. У случају да се ово питање постави,
онда треба поћи од следеће чињенице. Крава је симбол живота, она остаје поред свог детета,
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све док је не закољу. То је машта приповедача; он мајку претвара у нешто што је корисно, у
нешто што не чини зло.
Интерпретацију можете почети од анализе ликова. Ученици треба да пронађу особине
Пепељуге, маћехе, њених кћери, оца. Треба их подстицати да размисле да ли је отац учинио
нешто да заштити своју кћерку. Маћеха мучи пасторку, али зашто се отац не појављује? Треба уочити сличност и разлике са бајком Пепељуга коју су раније читали. Посебну пажњу треба посветити језику. То је народни говор. Подсетите их да је још једна прича имала такав језик (Међед, свиња и лисица).

117. А. Поповић: Пепељуга
Многи савремени писци бајки своје јунаке ситуирају у урбану средину (Гроздана Олујић, Александар Поповић, Љубиша Ђокић).
У овој бајци маћеха је модерна. Она шета градом, њене ћерке уче стране језике, али
пасторка остаје – пасторка. У интерпретацији можете користити више модела. Можете са децом закључити да се времена мењају, али лоше маћехе остају лоше маћехе, једино је измењена ситуација. И у овој бајци је отац споредна личност, али не чини ништа да помогне свом
детету.
Модел едукативне радионице
Текст је духовит и ученици могу да праве још једну представу: да суде маћехи, јер су
угрожена права детета. Организујте судије, пороту, публику, одбрану, новинског извештача.
Препустите деци да сами суде маћехи због неморала и злостављања детета; сигурно ће вам
они приредити изненађење. После тога извештач чита вест за новине у којима пише о току
суђења и донетој пресуди.

120. М. Данојлић: Трешња у цвету
У интерпретацији ове песме може се поћи од боја и мириса описаних у песми. Ученике треба подстаћи да уоче сложност пчела. Зато је и испод текста тражено од њих да одговоре зашто је важан број који писац помиње. Значајно је и време у песми. Све се догађа у садашњости, што доприноси осећају да овог тренутка посматрамо пролећну игру у природи.
Ученицима је постављено питање коју уметничку вредност има употреба различитих глаголских времена. Да је песма написана у перфекту, наш доживљај не би био толико непосредан.
Важно је уочити ономатопеју (зузоре, мрмљају). Ученике треба подстаћи да уоче шта
је лепо у пролеће. Ту је веома важан принцип завичајности: сваки крај има своју лепоту.
Њу треба откривати, а природу чувати. Са ученицима се може разговарати о лепотама пролећа, а песма може бити и повод за говорну вежбу. Они сами могу донети илустрације, своје
цртеже, пронаћи песме о пролећу и показати колико је лепо буђење природе.
У песми постоји само један мотив – опис трешњиног цвета. Зато треба издвајати песничке слике:
 опис цвета;
 опис рада пчела;
 изглед цветног грмља.
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Ритам је веома карактеристичан. Ова песма је погодна и за богаћење речника. Ученици могу да врше деривацију речи од именица пчела и цвет (цветати, Цветко, Цветковић, цветић, цветно, итд.).
Могу проналазити и глаголе који опонашају звукове у природи: зујати, мрмљати, гргољити, пљускати, зузорити.

125. и 126. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц
Овај роман се у четвртом разреду чита само у одломку, а у седмом разреду цело дело.
Ако неко дете прочита роман, треба му дати прилику да саопшти своје утиске, исприча садржину.
Модел 1
Час се може организовати у облику групног рада. Једно питање биће различито, а два
иста за све групе. На тај начин ће групе проценити која је најуспешније одговорила на задатак.
Задаци:
1. Опишите како замишљате Малог Принца. Ко је њега припитомио?
2. Опишите лисицу, њен живот и утврдите какав је њен однос према принцу.
3. Зашто принц нема имена?
4. Зашто је значајан пријатељ у причи?
5. Како су описани људи?
6. У чему је лепота сусрета лисице и принца?
7. Какав је однос принца према ружама?
8. Опишите како замишљате место сусрета лисице и принца.
Заједнички задатак (питања можете поделити у четири групе, према тежини)
1. Протумачите следећу мисао: Ево моје тајне. Сасвим је једноставна: човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати.
2. Напишите поруке приче.
130. и 131. П. Жебељан: Моја Милена
Модел 1
После интерпретативног читања могу се дати следећи истраживачки задаци:
1. Пронађите у тексту опис места у коме се радња одвија.
2. Који део текста показује однос родитеља према љубави Милене и њеног комшије?
3. Како је описана Милена?
4. Пронађи реченицу којом се деца ругају овој љубави.
5. Којим реченицама писац описује љубав дечака?
6. Шта дечак није очекивао на крају сусрета?
7. Пронаћи део који ти је најсмешнији.
Након овог индивидуалног рада, почиње анализа одговора и запажања. Може се вршити компарација са Нушићевом причом, са песмом. Ученике треба подстицати да закључе
зашто се те љубави не остварују.
Која су осећања заједничка у првој љубави у сва три дела.
Следи препричавање, а затим задатак: измени крај приче.
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Модел 2
После интерпретативног читања и разговора о томе шта је лепо у тексту, занимљиво,
смешно, могу се дати диференцирани задаци. Сами ученици могу да бирају шта желе:
1. Подели текст на целине и препричај један део. ……..... оцена 2.
2. Препричај причу у трећем лицу ……………………...... оцена 3.
3. Препричај причу у првом лицу……………………......... оцена 4.
4. Измени почетак приче и препричај је у првом лицу...... оцена 5.

133. В. Стојиљковић: Мала љубавна песма
У интерпретацији се може поћи од компарације са текстом Прва љубав. Које су сличности између ова два текста? Зашто је дат овакав наслов? Какво осећање је код тебе побудила ова песма? Шта је у њој лепо? Колико година су дечак и девојчица могли имати када су
ушли у буре? Да ли се и са њима шали писац, као и у причи Прва љубав? Које је место њихове љубави? Зашто су се они крили? Треба ли љубав крити? Зашто су желели да ураме ту љубав? Зашто је то мали рам? Колико строфе имају стихова? Зашто писац повећава број стихова како се ближи крај песме? Постоји ли рима?
Ова песма је по слободном избору.

135. и 136. Перл Бак: Бела и жута девојчица
Перл Бак је једна од добитница Нобелове награде за књижевност. За нас у настави је
важан податак из њене биографије да је са родитељима, који су били мисионари, живела у
Кини док је била дете. Ова прича је настала као сећање на дане детињства.
Ученицима можете, пре интерпретације текста, дати истраживачке задатке у групама да у библиотеци, енциклопедијама, интернету пронађу податке о Кини:
1. Где се налази та земља?
2. Како се живи у њој?
3. Како се играју деца у Кини?
4. Каква је музика те земље?
Модел 1
У уводном делу часа ученици треба да саопште шта су пронашли о тој земљи, а после
тога треба уочити да ли се подаци које су пронашли могу наћи и у причи (бављење риболовом, изглед земље, итд.). Добро би било обратити пажњу и на филм: Да ли су гледали неки
филм о тој земљи?
Утисак о причи треба продубити питањима: Шта је занимљиво у овој причи? Да ли
сте имали неке асоцијације када сте је чули? Шта вам је лепо у њој?
Ученици могу поделити текст на целине, дати им наслове, а неопходно је да уоче како
је описана Кина. Они треба да пронађу опис сусрета две девојчице, запазе начин комуникације између њих. Зашто је Лин Меј била чудна девојчица? Зашто су се насмешиле једна другој? Шта им је било смешно? Како су биле обучене? Које боје писац користи у описима природе? Зашто су браћа додијала девојчицама? У ком делу приче се казује да је девојчице обузела иста мисао? У чему су уживале девојчице? Зашто је Лин Меј поставила питање да ли
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оне могу бити другарице иако је Елис Американка? Како реагује околина на њихово пријатељство? Зашто Елис називају ђаволчићем?
Потребно је извршити анализу ликова, појединачне портрете личности, улогу дијалога. Поливалентност дела треба истаћи кроз усмеравање ученика да уоче бројне поруке: пријатељства се стварају независно од боје коже, новац није важан у склапању пријатељства,
треба волети децу која живе у различитим деловима света, итд.
Модел 2
Ученицима треба, после уводног дела часа, дати задатке да писмено опишу ликове
девојчица, уз напомену да сва своја запажања заснују на самом тексту. Након тога треба читати радове, расправљати критички о њима, а затим дати нови задатак да кроз примере у тексту докажу или оспоре тврдњу: Пријатељство не познаје боју коже и границе.
Језичка игра
Пронађи речи супротног значења:
срећа ……………..
тамнија…………….
једнако …………….
пријатељство………
Говорна вежба: Имам друга/другарицу у... (ученици сами бирају земљу).

138. Народна песма: Јеленче
Ова лирска народна песма пружа могућност учитељу да повеже садржину са низом
ситуација у животу.
Модел 1
У интерпретацији полазиште могу бити стихови који приказују осећања кошуте. Неопходно је да се уочи стрепња мајчина, јер је јеленче младо и неискусно. Ученике треба подстаћи да протумаче стих де ће пропасти моје јеленче. Анализа се може продубити следећим
питањима: Зашто је кренуло само јеленче? Да ли је оно размишљало? Зашто му је драже поље? Шта чини оно на пољу? Како протумачити стих да оно скаче по пољу? Које поређење се
користи да би се открило јеленчетово одрастање? Да ли је јеленче било несмотрено? Како замишљају њега у пољу? Ученици знају поделу именица по родовима: јелен означава мушки
род, кошута женски, а лане средњи род. Зашто је у песми речено јеленче, а не лане? На крају
се могу утврдити ритам у песми и поруке.
Модел 2
Интерпретација може почети објашњењем синтагме мало јеленче. Зна се да је јеленче
мало. Зашто онда писац ставља придев испред именице? Шта се тиме наглашава?
Могу се уочити мотиви:
 мотив јеленчета у пољу;
 мотив кошуте;
 мотив ловца;
 мотив туге кошутине.
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Ученици могу проналазити најлепше стихове. Треба повезати младо јеленче и младо
момче. Они треба да размисле зашто је момче описано, а не ловац. Важно је нагласити улогу
презента и перфекта. У једном делу песме се користи перфекат, а у другом презент. Ученици треба да уоче зашто је важно коришћење ова два времена, чему доприноси њихова смена?
Зашто је значајан управни говор? Које описне придеве користи народни стваралац? Који глаголи подражавају звукове из природе?
Код деце треба развијати љубав према животињама. Ученици сигурно схватају да је
кошута мајка која само болним криком може да изрази свој бол. Свака мајка брине о свом
младунчету. Овај текст се може повезати са песмом Аждаја своме чеду тепа. Проналажењем
примера из окружења треба се подсетити како се животиње брину о својим младунцима.
Као истраживачки задатак може се дати да пронађу Песму о керуши Сергеја Јесењина,
прочитају је и напишу своје утиске о њој.
Језичка игра – Творба речи
Ученици могу да састављају нове речи од речи из текста: јелен, роса; а могу састављати и умањенице.

139. и 140. Б. Нушић: Прва љубав
Бранислав Нушић у Аутобиографији, помоћу хумора дочарава своје детињство и младост. Можете дати неком детету да прочита још неки део из Аутобиографије (рецимо о наставнику географије) и исприча га на почетку часа.
Нушић је описао себе као ђака гимназије. Гимназија се похађала после четвртог разреда. У периоду пишчевог школовања полазило се у школу са навршених шест година – значи,
он је био вршњак наших ученика четвртог разреда. Тај детаљ треба да буде познат ученицима.
Модел 1
Можете час организовати у облику групног рада и дати следеће задатке, на наставним листићима.
Пронађите места која показују шта је дечак чинио да опчини Персу.
Који вам је део најсмешнији?
Опишите како је изгледала Перса.
Шта су све чинили Перса и дечак да докажу своју љубав?
Како решавају дечак и Перса своје љубавне проблеме?
Зашто је Перса замрзела дечака?
Како решава мама љубавне јаде?
Чему доприноси дијалог у причи?
Опишите како замишљате дечака.
Како је описана љубав куварице и практиканта?
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Модел 2
Ученици воде час
После прочитаног текста, издвојте целине, а онда дајте задатак да ученици постављају
питања која су важна за ту целину. Зато је најбоље да раде у облику групног рада. Када заврше, онда једна група, поставља питања другој. Дајте им конкретан пример на неком детаљу:
Која су прва дечакова сазнања о љубави? Зашто је љубав безизлазан лавиринт?
Модел 3
Можете интерпретирати причу на тај начин што ћете анализирати текст по целинама.
Питања треба постављати систематично: Пронађите описе љубави куварице и практиканта.
Шта је ту смешно? Када је практикант назвао куварицу анђелом? Да ли је дечак могао нешто
из те љубави да научи? Како се њему чинила та љубав? На основу које реченице се може
претпоставити колико је дечак имао година? Опишите како замишљате да су се облачили дечаци. Како је изгледала Перса? Који детаљ ти је најсмешнији у њеном опису? Како је описано њено лице? Како се развијала љубав? Зашто је дечак добио јединицу? Од чијег оца је добио слабу оцену? Да ли га је то узнемирило? Како су се тровали? Шта ти мислиш о томе? Како је прича завршена?
После тога ученици могу у групама драматизовати део приче уз коришћење дијалога
из самог текста.

141. Иван А. Крилов: Чворак
Крилов је, поред Езопа и Лафонтена, један од најпознатијих светских писаца басни.
Већину је писао у стиховима, а поједине, као што је ова, имају необичну форму. За разлику
од многих баснописаца, Крилов веома често даје поуке на почетку, а дидактичност непосредно избија и током целе песме. Отуда интерпретација може бити разноврсна и веома богата.
Модел 1 – Спољашњи приступ
Ученици треба да уоче број строфа, неправилну дужину стихова. Они затим могу да
констатују улогу директног говора, а после тога подвуку и анализирају први стих: Сваки од
нас има за понешто дара. Овде се тумачење може проширити на све ученике: за шта ко има
дара, али не треба ићи много изван текста, јер је он богат значењима. Већ други стих показује
лакомост, као рђаву људску особину. У трећем стиху открива се људска нарав да се баве нечим што им не одговара. Отуда писац упозорава шта се догађа таквим особама. Ученици треба да подвуку последња два стиха прве строфе. У композицији прве строфе постоји опкорачење: када ученици прочитају последње стихове, добиће поруку.
Кроз епску радњу писац приповеда шта се догодило чворку. Када ученици прочитају
први стих друге строфе, треба да осете на којој је речи гласовни удар, на којој је повећана
интонација. Када уоче да је то млад чворак, онда их треба подстаћи да размишљају о поруци. У следећем делу строфе ученици треба да открију особину чворка (завидљив). Овде је
неопходно уочити начин на који се чворак обраћа својим друговима: он је самоуверен, хвалисав. Ученицима треба скренути пажњу да одговоре зашто је он био завидљив на несрећу. У
трећој строфи треба обратити пажњу на то какав је пој младог чворка. Зашто га писац пореди
са мачетом, јаретом? Зашто користи ономатопејске глаголе (шишти, пишти)? Каква је
чворкова песма? Зашто је њоме растерао све из шуме? Ученике треба подстаћи да уоче знак
питања на крају последње строфе. Зашто га песник ставља? Даје ли он одговор шта је све
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чворак изгубио или оставља нама да ми претпоставимо? На крају се могу анализирати поруке, утврдити вредности басне, њена оригиналност.
Модел 2
Анализа може почети од порука. У самим стиховима ученици треба да открију које
људске особине писац критикује. Какав је човек који себи дозволи да буде као чворак? Резултате треба одмах применити на конкретне случајеве које ученици познају. Након тога треба анализирати део по део, уочити особине стиха, чворка, његових другова. Овде имамо тзв.
место неодређености, на које указује феноменолог Роман Ингарден. То су она места о којима писац не пише, али се као метајезик могу пронаћи: какви су другови чворка? То се у
басни не види, али они њега нису одвраћали, што показује да је чворак био толико самоуверен да му ништа не би помогло у саветима.
Модел 3
Истраживачки задатак код куће: да пронађу што више података о чворку, посебно
када су у питању ученици из града, и закључе зашто је баш ову птицу писац узео за пример.
Током анализе треба користити песму, и понекад вршити компарацију са резултатима истраживачких задатака.

143. М. Пајовић: Одломци из поеме Роде
Текст је узет из Антологије српске поеме за децу коју је приредио Слободан Ж. Марковић.
Видели сте да нема за децу питања, она сама треба да утврде вредност песме. Ви их
подстичите да раде у пару. Сваки пар поставља другом пару питање, а ови одговарају. Важно
је да се деца држе текста. Вероватно ће они постављати оваква и слична питања: где је путовала рода, какво је њено име, итд.
Језичка игра
Текстови су духовити и то је прилика да и деца стварају. Ако рода постаје Родан, како ће се звати мужјак свраке, женка папагаја, ноја, итд.? Ви можете дати разне примере.
Овај текст није у обавезном плану и могуће је да поставите питање: Зашто узети песму у којој има некњижевних речи? Да ли је то за децу? Ту се сигурно може водити озбиљна
расправа, али ако је текст уметничког карактера, онда нема разлога да децу не упознамо и са
оном књижевношћу која нас насмеје, одухови и учини богатијим.

145. М. Антић: Јуначка песма
Слојевиту структуру ове песме ученици могу да открију помоћу различитих облика
рада. Врло је значајно повезати реченицу дату на почетку песме из поетике овог уметника са
садржином. Шаљив тон, занимљива версификација, сигурно одговара сензибилитету сваког
ученика.
Код уочавања естетских вредности пажњу треба посветити лепоти песничких слика,
које се могу издвојити као посебне целине. Свака има своје вредности, а њихово издвајање
доприноси уочавању епске радње.
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Ритам у песми доприноси лепоти песничког казивања. Зато је неопходно уочити поређења, дужину стихова и строфа.
Модел 1
Предлажемо групни облик рада. Ученици се могу поделити у шест група.
I група
1. Пронађите које речи писац највише понавља у првој строфи и објасните зашто.
2. Која чуда чини први капетан? Пронађите доказе у песми.
II група
1. У којим стиховима се описује снага другог капетана?
2. Шта је смешно у његовом опису?
III група
1. Која чуда чини трећи капетан?
2. Којим песничким сликама Антић описује трећег капетана?
IV група
1. Опишите ђака.
2. Објасните наслов песме.
V група
1.Уочите особине ритма у песми.
2. Пронађите поруке песме.
VI група
1. Издвојте најсмешније делове песме.
2. Објасните зашто је ова песма лепа и необична.
Модел 2
Ученике треба подстицати да открију хиперболу и закључе чему доприносе преувеличавања. Како тумаче да је први капетан страшно јак? Имају ли црте између речи у другој
строфи неко значење? Које бројеве користи писац? Ови бројеви доприносе уверљивости,
они имају стилско својство. Број није само врста речи, већ та реч има своје значење које
утиче на ток радње. Писац користи основне и редне бројеве. Ученици могу да своје знање
провере на овој песми, уоче стилогене вредности ове врсте речи.
Ученици треба да уоче када писац користи одређене правописне знакове. Узвичник
показује и како треба песму читати, на који начин њен ритам откривати. Треба открити: Има
ли у овој песми епске радње? У чему се она разликује од епске песме? Која осећања су приказана? Ученици могу да пронађу најсмешније стихове, да уоче зашто је дат такав наслов.
Какав би они дали наслов? Треба их подстицати да одговоре: Шта би све могли да чине када
би имали необичну снагу?
Модел 3
Песма се може обрадити и помоћу диференцираног приступа. Ученицима треба понудити да сами изаберу задатак. Треба им омогућити да самостално напредују.
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Задатак 1
Илуструј део песме који желиш.
Задатак 2
Пронађи стихове у којима је описана снага три капетана. Затим направи поређење и утврди
која је разлика у начину приказивања снаге тројице капетана.
Задатак 3
Утврди колико је ритам песме повезан са током радње. Када је радња спорија, а када је бржа? Зашто писац спомиње размаженог ђака на крају песме?
Након завршетка задатка треба проверити тачност одговора.

148. и 149. Г. Олујић: Олданини вртови
Бајке Гроздане Олујић су бескрајна поља лепоте. Зато децу треба подстицати да уоче
разлику између бајки које су читали до сада и ове бајке. Они треба да уоче другачије ситуирање радње. То је град у коме су заклоњени небо и звезде, у коме не живе веверице, у коме
девојчица самује.
Модел 1
Ученици могу бајку поделити на целине. Затим их треба поделити у групе и дати да
део бајке, који група заједнички одреди, замени својом причом. Пре тога одредите из сваке
групе ученика који ће чинити стручни жири. Пре писања ученицима се могу дати следећи
критеријуми, који ће бити и основа вредновања жирија:
 садржина мора имати лепе и интересантне описе;
 мора се уклопити у наставак бајке;
 начин писања треба да буде што ближи оном који користи књижевница.
Када групе заврше рад, предају наставни листић жирију, чита се текст и на крају оцењује који је био најбољи.
Модел 2
Након уочавања индивидуализације и карактеризације ликова, може се дати задатак
да ученици завршни део текста драматизују (групни облик рада). Пре драматизације треба
дати задатке:
 драматизован део треба да је по садржини исти као у бајци;
 могу увести још два лица;
 треба да напишу дидаскалије;
 дужина не може прелазити више од једне стране (1/8 свеске).
Радове треба прочитати, а затим изложити на паноу. После тога ће се ученици индивидуално опредељивати за најбољи. Међутим, не могу гласати за своје.
Модел 3
После разговора о утиску после прочитане бајке, наставити рад у паровима. Напишите задатке тако да по два пара у одељењу имају идентичне задатке. Након завршетка ће се одговори поредити и утврдити који су успешнији. Дајемо нека питања и задатке: Пронађи де126

лове бајке који изгледају стварно или нестварно. Зашто има толико дијалога у бајци? Која
поређења су најинтересантнија? Како је описана зграда? Зашто је дат овакав наслов? Како
тумачите девојчицин сан? Које боје писац користи? Има ли звукова у бајци? Како су представљене виле? Зашто је име Мишица написано великим словом? Шта је све занимљиво у
Олданином врту?

151. Бранислав Црнчевић: Мрав добра срца
Модел 1
Интерпретација се може почети од наслова. Ученицима се затим могу поставити
бројна питања. Како живе мрави? Каква је њихова заједница? Зашто је важно да сви буду на
окупу? Због чега устају још у пет сати? Зашто писац каже да њих нема у граду после шест сати? Коју особину показују мрави који су спремни да чекају да буду сви по реду прозвани? На
који начин реагују када су констатовали да једног мрава нема? Зашто се један мрав осамио?
Који очев поступак га је потресао? Зашто неће ништа да једе? Има ли сличности у понашању
између људи и мрава? Шта бисте ви урадили када би вам отац отерао са прага гладног човека? Како треба поступати према гладнима? Који је ритам у песми?
Модел 2
У интерпретацији се може поћи од спољашњег приступа. Какав је ритам? Зашто је
песма дуга? Којим правописним знацима писац наглашава ток радње? Зашто је важан број
милион? Шта је лепо у песми? Шта је занимљиво? Које су поуке у песми? Након тога постепено прећи на анализу кроз ученичко откривање: У којим стиховима се показује да су мрави вредни? Подвуци стихове који показују како живе мрави и откриј пишчеве поруке. Размисли: зашто се један мрав осамио? Да ли би му помогли остали мрави? Како се испољава слога мрава? Да ли је потребна слога? Које народне пословице могу бити поруке песме?
Модел 3
У интерпретацији се може поћи од једне од десет Божјих заповести, дате у Светом
писму. Пошто нека деца уче веронауку, на овај начин се успоставља корелација између ова
два предмета. Питање на почетку часа може бити: Како тумачите ову мисао: Љуби ближњег
свога, као што би љубио себе самог? У даљој анализи могу се повезивати поступци мрава са
овом сентенцијом.

158. Ј. Веселиновић: Град
Одломак Јанка Веселиновића пружа доста могућности за лингвостилистичку методу.
Стилогене особине могу се уочити и кроз интерпретативно читање. Зато је веома важно
обратити пажњу на сваки интерпункцијски знак. Ученици треба да запазе боје, звукове који
су дочарани кроз игру речи.
Поред естетске, овде треба истаћи и васпитну страну. Ученици треба да уоче да од појаве града више највише стрепе житељи села. Њима треба објаснити да је њива нешто што је
вековима српском народу обезбеђивало материјално и духовно богатство. Њива је душа и
хранитељка, на њој се живи, од ње се живи. Многе песме је српски народ посветио раду у пољу.
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Модел 1
Ученицима треба дати истраживачке задатке да пронађу податке како је изгледао
живот на селу некад и како он данас изгледа (рад на њиви, живот у кући, алатке, мешење
хлеба, итд.).
Ученике треба подстаћи да уоче детаље у опису села. Како су описане животиње?
Шта каже писац за биљке? Како је описан ваздух? Зашто ваздух гуши као пепео? Коју реч је
писац употребио да опише јачину сунчеве светлости? Које поређење је дао у опису те јачине? Шта наглашава писац трима тачкама? Како замишљаш најбујнији пљусак? Која осећања
људи показују? Стрепе ли они од последица невремена? Може ли се зауставити стихија?
Шта је лепо у овом опису? Које су поруке овог одломка? Да ли је човек јачи од природе?

163. и 164. Ј. Јовановић Змај: Циганин хвали свога коња
У уводном делу часа може се користити игра асоцијација, чије је решење: коњ.
Час се може почети и од анализе форме (дужина стихова, број строфа, варирање броја
стихова у строфама). Затим се може истаћи шта је комично у песми. Врло је значајно истаћи
да је живот Цигана тежак, да су они луталице, а домовина им је било чија земља. Истакните
естетску страну песме и њену уметничку вредност. Подстичите ученике да одговоре: Како је
изгледао коњ? Које невероватне особине он поседује? На који начин га Циганин представља?
Да ли се брине Циганин што говори неистину? Које су сцене најкомичније? На основу којих
речи би се могло тврдити да је песма настала у Војводини?
Такође их треба подстаћи да размишљају како изгледа живот проведен у лутању, без
новца и домовине.
Главни део часа се може организовати у облику групног рада.
Прва група:
1. Зашто Циганин продаје коња?
2. Зашто он жели да купац скине наочари?
3. Зашто не жели да купац гледа коњу у зубе?
4. Које су особине коња које продавац истиче?
5. Шта ви мислите: које особине стварно има коњ?
Друга група:
1. Шта Циганин каже о годинама свога коња?
2. Да ли говори истину?
3. Чиме пореди брзину свог коња?
4. Шта бисте ви рекли да сте на месту Циганина?
5. Шта мислите: да ли је Циганин продао коња?
Трећа група:
1. Како објашњавате стих: Само Цига не уме да га хвали?
2. Којим речима Циганин ословљава купца?
3. Које су Циганинове особине?
4. Каква је песма по тону?
5. Шта поручује песма?
128

Четврта група:
1. У којим стиховима Циганин највише претерује у хвали свога коња?
2. У којим стиховима Циганин описује вид коња?
3. У којој строфи се приказује да је коњ гладан?
4. Какав је ритам у песми?
5. Шта мислите: да ли је Циганину лако да прода коња?
У завршном делу часа треба извршити анализу одговора група.
Модел 2; час – граматика
У уводном делу може се користи скривалица
1
4
7

2
4
8

3
6
9

Питања из граматике
1. Шта су именице?
2. Наброј три описна придева.
3. Наброј три присвојна придева.
4. Шта су глаголи?
5. Којој врсти именица припада име Бранислав?
6. Одреди род и број именице пут.
7. Одреди род и број именице Милица.
8. Именицу коњ реци у умањеном значењу.
9. Наброј три заједничке именице.
Позадина скривалице је КОЊ.
Песма може да послужи и за понављање градива из граматике српског језика.
1. Издвој из песме три именице
женског
мушког
средњег рода.
2. Одреди службу именица у следећим стиховима:
Једном сам се из Ердута враћô с пута.____________________.
Пљусак нас је вијô. ____________________________________
Коњ је прескочио јендек као да је неко пиле. _______________
3. Наведи сличне речи по значењу за реч јендек. __________
4. Од именица састави придеве.
злато __________
Цига __________
5. Пронађи један глагол који означава радњу, стање и збивање.
6. Пронађи глаголе у презенту, перфекту и футуру.
7. Пронађи глагол који показује како се коњ оглашава.
Модел 3 – Диференцирани приступ
* Нацртај Циганина.
** Једна особина Циганинова не одговара лику из песме, прецртај је.
Маштовит, племенит, досетљив, речит.
*** Једна реченица не одговара опису Путаља. Прецртај је.
Путаљ прескаче уздуж јендек.
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Путаљ не може да живи без сена, зоби и сламе.
Циганинов коњ ноћу види као по дану, а по дану као у ноћи.
Путаљ је бржи од олује.
Ако Путаљ иде по највећем пљуску, покисне му само реп.
Модел 4
Ова песма може да се приреди као квиз такмичење (групни облик рада).
Свака група имаће по три задатка, који носе бодове. Бодови су одређени бројем звездица. (2, 3, 5).
Задаци
Прва група
**
Утврдите ритам у песми и објасните га.
*** Зашто је шатор цигански дворац?
***** Пронађите монолог у песми и објасните зашто је он важан.
Друга група
**
Зашто Циганин назива купца мој пријане, куме, мој голубе?
*** Како живе Цигани?
***** Подвуците стихове који се завршавају узвичником. Прочитајте их. Шта закључујете?
Трећа група
**
У чему се Путаљ разликује од осталих коња?
*** Подвуците поређења.
***** Објасните зашто писац користи различиту дужину строфа и стихова.
Четврта група
**
Опишите изглед Циганина и његове особине.
*** Зашто писац каже да се такав коњ не може наћи ни у царевој штали?
***** Напишите пословицу која би могла бити порука песме.
Групе излазе заједно пред таблу, узимају наставни листић са питањима и одмах одговарају. Три ученика треба да прате ток такмичења и дисквалификују оне који шапућу одузимањем бодова.
Оцене су овакве:
5 (десет звездица)
4 (осам звездица)
3 (седам звездица)
2 (пет звездица)

168. Народна песма: Наджњева се момак и девојка
Ова песма је давно настала. Њено порекло може се потражити у она времена када су
се многи послови на њиви ручно радили. Данас на њивама имамо комбајне, а некада су људи
жито ручно сејали, косили косом, везивали у снопове. Затим су их односили кући, ударали
по њима и скупљали зрна пшенице. Свако зрно је било драгоцено јер се од хлеба живело. Та-
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да су и настале пословице: У ратара црне руке, а бела погача, Зрно по зрно погача, камен по
камен палача.
Модел 1
У интерпретацији се може поћи од глаголских времена. Ученици треба да подвуку
глаголе и утврде време које се описује у песми. Они ће закључити да se коришћењем презента постиже утисак као да се сада радња догађа. На тај начин нам народни стваралац приближава ситуацију, чини је уверљивијом, као да смо ми сами непосредни учесници у догађају.
Помињање истог броја открива снагу и важност у надметању.
Треба обратити пажњу на лепоту надметања. Шта је лепо у надметању? Да ли је то
занимљиво? Шта је смешно? Има ли данас мобе и такмичења? У чему би се сада ученици
надметали? По чему се разликују надметања некад и данас? Које су поруке?
Код народних умотворина треба обратити пажњу на постојање две димензије:
једну чини историјско време, а другу универзалност порука. Ово је песма о неком далеком добу, као што су песме Јетрвица адамско колено и Стари Вујадин. Међутим, оне имају
универзалне поруке: У сваком времену постоје мобе (ова песма) и одбрана достојанства
(Стари Вујадин). Зато је неопходно повезивати прошлост, дату у народним умотворинама, и
садашњост. Потребно је извршити имплементацију знања на нове примере које ученици
пронађу.

171. Д. Ерић: Свитац пшеничар и воденичар
У овој песми је планирано да се ученицима објасни појам песничке слике. Песничка
слика у теоријском смислу подразумева више одредница: појам повратне слике, референтне
слике, слике ситуације, повратне слике, ониричке слике – симбол.
У примерима песама у овој Читанци преовлађују слике ситуације и повратне слике.
Како их најлакше објаснити ученицима? Ако део песме могу да замисле као слику коју могу
насликати, онда је то песничка слика. У првој строфи ове песме постоје три песничке слике:
поточара, млад свитац и стари воденичар. Најбоље је деци приказати илустрацију воденице,
посебно нацртати свица и воденичара и залепити их на апликацију.
Заједно са њима треба урадити следеће три строфе:
друга строфа * слика свица
* воденичар и брашно
трећа строфа * слика вечери
* гозба воденичара и свица
четврта строфа * слика свица
* слика веселог жрвња.
Остале строфе треба ученици да ураде у пару, а последњу индивидуално. У свакој
песми треба проналазити мотивске целине и песничке слике.
Модел 1
Ученицима, посебно из урбаних средина, треба дати истраживачке задатке: да пронађу податке о свицима, воденицама, животу воденичара. Може се дати и задатак да направе
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заједнички плакат који ће имати фотографије или слике воденице, свица, потока, јер ће на
тај начин сама песма бити лакша за интерпретацију.
Дидактичност ове песме ученици ће лако уочити кроз питања: Зашто је песник спојио воденичара и свица? Да ли је могао за пример узети неког другог? Који стихови показују
да су они постали прави пријатељи? У чему је лепота пријатељства? У чему је снага пријатељства? Како тумаче стих да је свитац запалио жижак у души воденичара? Зашто свитац
слуша баш песму воденичаревог срца? Каква је то песма?
Ученици треба да пронађу стихове у којима су описане боје, звукови, утврде ритам, пронађу речи супротног значења (млад – стар).
Игре речима
Ученике треба подстаћи да пронађу још примера речи супротног значења:
тврд .................................
бивши .............................
лепше ..............................
раздвојен ........................
сладак .............................
Грађење речи
Ученицима дати да у паровима изведу што више речи (поток, волети, леп, вече).
Модел 2
Након интерпретације најважнијих слојева песме, пустите ученицима једну композицију (можда Лабудово језеро П. И. Чајковског, или Брамса или Бартока) и дајте задатак да
замисле да виде свица и воденичара и пишу најлепше речи. Те речи после саслушајте, изаберите најинтересантније и напишите на табли. Неке од њих се могу употребити у састављању
песме, састава (дескрипције), или приче. Нека деца слободно формирају групе и ураде шта
желе.

173. и 174. С. Велмар Јанковић: Стефаново дрво
Као филмска прича тече радња Стефаново дрво. Далеко време оживљено је у дивним
и необичним сликама, нежним описима и речима топлине, које се као искре извијају у цвет
незаборава. Зато интерпретацију можете усмерити у два правца: естетском и моралном.
Модел 1
Ученици треба да саопште шта им је лепо у причи, бајковито, необично. Какав је дечак Стефан? Како замишљају двор кнеза Лазара?
Шта је необично у опису Стефановог дрвета? Опишите како замишљате Трчка. Да ли
је Стефан сличан осталим дечацима његовог узраста? Како тумаче Стефанову стрепњу? Зашто је стрепња представљена као гвоздени прстен? Коју улогу има мајка у његовом откривању дрвета? Зашто откривање дрвета треба да буде Стефанова тајна? Како замишљаш Стефаново дрво? Чиме је човечуљак с брадом изненадио Стефана? Да ли је Стефан послушао
човечуљка? Зашто кнегиња Милица има своје дрво? Шта се касније догодило Стефану? Које
особине има Стефан? Овде треба осветлити морални лик дечака, који је свестан да мора да
победи себе. Он је храбар (нека пронађу места у тексту која то описују), паметан, сналажљив, добар. Како је Стефан постигао успех? Чему те учи ова прича?
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Модел 2
Ученици могу за домаћи задатак групно урадити следеће: драматизовати делове текста, направити сцену, пронаћи костиме, донети касетофон и касете. Планирајте да један глумац води целу причу, а да су делови драматизовани. Групи која ради драматизацију треба помоћи у увођењу у причу. Дајте им, на пример, овакав почетак: У нека давна времена живели
су српски кнез Лазар и његова жена Милица у Крушевцу граду. Имали су два сина и пет кћери. Једнога дана Стефан је заплакао...
Модел 3
У интерпретацији пођите од краја приче. Какав је био Стефан као владар? Која је његова задужбина? Шта је све чинио за свој народ? Да ли је било важно да буде одважан, храбар, племенит и добар да би помогао свом народу? Како замишљаш изглед владара Стефана?
Како замишљаш дечака Стефана? Да ли је Стефаново учење у детињству било важно? Које
особине је имала царица Милица? Да ли је она бринула о свом детету? Да ли је важно да се
има поверења и родитељима каже о мукама и проблемима? На крају могу написати писмену
вежбу: Маштам да сам на Стефановом двору.

НАПОМЕНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕЗИКА РОДА МОГА – ПОУКА О ЈЕЗИКУ
ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Уводно проверавање знања из трећег разреда дали смо само у прегледу, као кроки,
„претрчавање” зато што се програмски захтеви у четвртом разреду углавном заснивају на обнављању градива из трећег разреда, уз делимично проширивање. Једино с чиме се ученици
први пут срећу у четвртом резреду јесу личне заменице и бројеви.
Уџбеник садржи следећа поглавља:
1. Именице
2. Заменице
3. Придеви
4. Глаголи
5. Бројеви
6. Променљиве и непроменљиве речи
7. Реченице
8. Правопис
9. Ортоепија (правилан изговор и писање речи)
10. Шарена страна
Кроз наведена поглавља ученике ће „водити” иконице које имају следећа значења:
– пажљиво читај текст;
– научи ново;
– упамти;
– обнови;
– одговори, уради;
– пронађи у читанци;
– провери знање;
– забавна граматика.
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На почетку сваког поглавља (тематске целине) дали смо схематски приказ садржаја
теме која следи. Подаци који су дати у уводним схемама обухватају и ранија знања из одређене области.
Надамо се да ће овакве најаве тематских целина бити од вишеструке користи и ученицима и учитељима:
– при преласку на одређену тему (као уводно разматрање – упознавање целине);
– током рада (нпр. Да видимо шта је од овога што смо учили дато у уводној табели...);
– на крају тема као нека врста рекапитулације;
– као домаћи задатак (по одређеним деловима) итд.
Ученицима свакако треба скренути пажњу на значај ове странице. Уз вашу помоћ они
ће брзо увидети сву корисност датих схема. Оне су, у ствари, граматика у малом. Не би требало да оне (схеме) остану незапажене или по страни као нешто што је дато у уџбенику само
да се „шарени”.
У вези са табелама (схемама) ученике можете запослити на тај начин што ћете им дати задатак да одређеном бојом осенче све оно што су учили прошле године из одређене области. Неком другом бојом могу осенчити делове табеле који се односе на нова знања.
У свакој тематској целини ученици ће се прво сусрести са градивом које су учили. У
овом делу наша настојања ишла су у правцу да ученике максимално активирамо у давању одговора на питања или у решавању одређених задатака.
Сматрамо да смо понудили довољно материјала за успешно обнављање градива. На
вама је да са ученицима реализујете понуђено. Но, наша понуда не искључује и ваше ангажовање у тражењу нових (можда и бољих, прикладнијих примера на којима ће се успешно
обнављати градиво).
Ученике смо упућивали и на текстове из Читанке ТРЕШЊА У ЦВЕТУ кад год је то
било могуће, ради примене или провере стечених знања из Поука о језику.
Свака тематска целина се завршава ученичким плакатом. Намера аутора јесте да на
девет понуђених, празних, страница ученик искаже своје знање о датој теми онако како га је
он схватио и прихватио. Шта му је после свега „остало”? Шта му се највише свиђа?... Једноставно, то је његов простор и једино ограничење јесте да на њему нешто каже или илуструје
о назначеној теми.
Скоро за сваку врсту речи у Поукама смо понудули, по нашем мишљењу, прикладне
текстове (углавном радове ученика) на којима се лако уочавају пригодни примери. Наравно
да они нису обавезујући. Можда ви имате прикладнији текст од нашег избора.
У вези са овим питањем може се ученицима дати задатак да напишу краћи текст у коме ће преовлађивати придеви, глаголи... или шта нам је већ потребно. На сaмом часу парови
по клупама могу замењивати свеске (своје задатке) и уочавати одређену врсту речи.
Мислили смо и на тзв. граматичку забаву ученика. Забавни садржаји: осмосмерке, ребуси, пословице, загонетке, брзалице, питалице прожимају сваку тематску целину. Налазе се
на одговарајућим местима. У току рада користите их као предах, али и у остваривању образовних задатака.
Сугестије за обраду наставних садржаја даваћемо по темама са редоследом из уџбеника, уз напомену да их треба схватити као оријентациони предлог.
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ИМЕНИЦЕ
За почетак рада на овој тематској целини, свакако, изанализирајте схематски приказ
на уводној страни. Запиткујте ученике, упозоравајте, тражите од њих закључке...
Заједничке и властите именице. Сматрали смо за потребно да се тематска целина о
именицама започне обнављањем заједничких и властитих именица.
Део песме Земљопис Десанке Максимовић пружа обиље материјала за уочавање (препознавање) и једних и других именица. За почетак потребно је ваше изражајно читање поменуте песме уз краћу анализу садржаја. Након тога ученици би прешли на решавање задатака
који су дати у уџбенику.
Сва упутства за даљи рад дата су ученицима, а ви надаље само пратите и усмеравајте
њихов рад, уз повремено анимирање ученика на извођење одређених закључака и њихово
„смештање” у контекст знања о именицама.
Род именица. Род код именица, за ученике, није никаква новина. Значи, и овде се ради о обнављању, утврђивању и систематизацији знања.
У једном пасусу ученицима смо понудили крајичак нечег новог о роду код именица.
Наиме, потенцирали смо природни и граматички род. Инсистирати код ученика да дају своје
примере именица које имају природни и граматички род.
Број именица. Требало би да ученици без икаквог двоумљења знају да нема разлике
између назива броја код именица и назива једнине и множине. Значење је исто, може се подједнако равноправно употребљавати и једно и друго.
Понуђени стихови у уџбенику пружају велике могућности за рад на овом питању. Нека од множине датих именица у песми „праве” једнину и обрнуто.
И ове године потребно је потенцирати именице које имају само једнину (властите).
Но, међу њима не треба запоставити изузетке.
Збирне именице. Са збирним именицама, као посебном врстом, ученици се сада први
пут срећу. Пред њима је тект Шетња, у коме су збирне именице подвучене.
Прочитајте им тект уз посебно наглашавање речи које значе збирне именице. На питање: Које су врсте речи подвучене у тексту, вероватно ћете добити одговор да су то именице. Можда ће неко од ученика (због наслова) одговорити да су то збирне именице. И ученичко појашњење ће се, вероватно, ту завршити.
На вама је да даље изложите материјал о збирним именицама. Сама реч збирне казује
да се ради о неком збиру, о нечему што се на први поглед не може уочити колико јединки
има у том збиру. У уџбенику је појашњење извршено на примеру прута, прутова и прућа.
Ви можете слично појашњење и паралеле правити на неком другом примеру, нпр. цвет, цветови и цвеће. Када ћемо рећи цвет, када цветови, а када цвеће?
Након овога, важно знање са којим треба ученике упознати јесте да збирне именице
немају множину. Оне, заправо, својом једнином исказују множину, мноштво.
Надаље, треба урадити све задатке из уџбеника као и оне које сте им ви припремили.
Градивне именице. Градивне именице су, такође, нови појам за ученике. На бакиној
цедуљи за куповину оне су подвучене. Даљи поступак може бити исти или сличан као и када смо говорили о збирним именицама.
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Важно је и овде подвући да и градивне именице немају множину, сем у неким посебним случајевима. Но, када се ове именице употребе у множини, оне више нису градивне већ
заједничке јер не означавају ову или ону количину материје, већ више врста материје. Деца
ће лако схватити њихово име и значење. Једна кап млека, шоља млека и пуна кофа млека све
је млеко. Зрнце песка, лопата песка, гомила песка, камион – шлепер пун песка, песак на великој плажи, на обали мора – све је песак.
Свакако, не треба пропустити закључак којим се констатује да именице могу бити: заједничке, властите, збирне и градивне.
И за сам крај: потребно је да ученици из дате илустрације (бића и предмета) издвоје
њихове називе и сврстају их према захтевима табеле која следи у уџбенику.
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ
Заменице су најразуђенија врста речи у српском језику.
Упознајемо вас да у српском књижевном језику личних и придевских заменица, са
променом по падежима, има око 1300 облика у свакодневној употреби.
При обради личних заменица, ми смо у Поукама – Језик рода мога прибегли строго
индуктивно-дедуктивном принципу од самог почетка.
Надамо се да ћете и ви следити тај приступ.
Упутно је обезбедити максималну концентрацију пажње ученика и поступно доћи до
свих облика заменица у једнини и множини, и то: за прво лице: ЈА; за друго лице: ТИ; за треће лице: ОН, ОНА, ОНО.
Слично и за множину.
Припремили смо посебне говорне ситуације, за једнину Разговор после часа и за
мнoжину – како се припремају екипе за играње фудбала.
Ученици треба, у ствари, да усвоје пет облика за једнину и пет за множину. Не сме се,
међутим, пасти у познати лаконизам са мнемотехничким конструкцијама личних заменица:
ја, ти, он, она, оно; и ми, ви, они, оне, она, већ потпуне табеле писати на табли.
Једнина
1. л.
2. л.
3. л.

ја
ти
он

/ она

/ оно

Множина
ми
ви
они / оне / она

Касније ће се, разуме се, прећи на мнемотехничке називе: ја, ти, он, она, оно (за једнину) и ми, ви, они, оне, она (за множину).
Тако ће ученици лакше схватити три облика личних заменица за треће лице једнине и
треће лице множине.
Наставним програмом предвиђена је и употреба, односно служба ове врсте речи у
реченици. За овај разред (узраст) заменица је у служби (функцији) субјекта. Пригодна говорна ситуација за овај појам јесу реченице о Бисерки и Бранку у уџбенику.
Наставни програм „ишао је” и корак даље: личне заменице трећег лица једнине и множине могу замењивати и одређени предмет или појаву. (Кад се на овом узрасту говори о
појму појаве, мисли се на природне појаве.)
Уместо индуктивно-дедуктивног приступа, овде смо прво дали тумачење, а онда смо
упутили на пригодне примере: она, он, оне, где су овим заменицама замењене речи (односно
скупови): црвена лоптица, распосред часова, јесење кише.
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Лична заменица Ви из почасти дата је, прво, на пригодним примерима са пратећим
упутствима – када се Ви каже или пише и како се пише.
ПРИДЕВИ
Ваш почетак рада о придевима може бити другачији од онога који је пoнуђен у уџбенику за ученике.
Можда је креативније да почнете овако. Ученицима поделите листиће на коjима је
краћи текст са изостављеним придевима. На месту где би требало да стоји придев јесте линија на којој ученик треба да испише придев који одговара. На табли понудите одговарајуће
придеве које ће ученици „узимати” и уписивати их на одговарајућа места.
Анализирајте текст без придева и са придевима. Правите поређења, уочавајте разлике.
У чему је предност текста са придевима? ...
Описни и присвојни придеви. Нека ученици подвуку описне придеве у лепим стиховима Баладе о јагњету Добрице Ерића. Разговарајте о тим речима. Шта нам казују? У чему је
њихов допринос лепоти стихова? Како би стихови изгледали без њих?
Потребно је да ученици прво реше задатак који им је дат у вези са илустрацијом. Шта
коме припада?
Даље се позабавите присвојним придевима насталим од властитих именица које се завршавају на -ов, -ев и -ин. Када то ученици усвоје, пређите на властите именице са завршецима на -ски, -чки и -шки. У чему је разлика у писању ових присвојних придева?
Градивни придеви. Са овом врстом придева ученици се срећу први пут. Њихово представљање извршили смо кроз пет реченица у којима су употребљени.
Може се ученицима дати задатак са насловом, нпр.: На градилишту. Претходно можете од њих затражити да сачине списак речи које се често употребљавају у грађевинарству, а
које ће употребити у свом писменом саставу. На пример: песак, креч, камен, цемент...
Род придева. Песмица Поштен човек, на почетку поглавља о роду придева, може
врло добро да послужи у остваривању васпитних задатака. Она није ту без разлога. Напротив, изанализирајте њену садржину, нека ученици схвате и прихвате поруку... Затим пређите
на граматички део анализирајући придев поштен и како он поприма род уз именицу уз коју
стоји. Реч је о истом придеву, али не и о истом облику у коме се он јавља.
Број придева. Важно је да примери који су дати за ученике у уџбенику, или они које
ћете им ви понудити, или ће ученици сами проналазити, иду у прилог схватању да придеви
попримају број од именице уз коју стоје.
ГЛАГОЛИ
У поређењу са заменицама и још неким врстама речи, о глаголима биће мање упутстава у приручнику. Основни појмови дати су у трећем разреду:
– значење: радња, стање, збивање;
– време: прошло, садашње, будуће;
– лице: прво, друго, треће;
– потврдни и одрични облик (радње, стања и збивања).
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По програму за четврти разред проширивање знања иде по концентричним круговима
додавањем нових појмова.
За прошло, садашње и будуће време дошли су нови називи: перфекат, презент и футур.
Уследиле су нешто теже, али занимљивије схеме са:
– заменама времена;
– заменама лица;
– заменама броја и
– заменама одричног облика у временима.
Организујте наставу са посебним инсистирањем да сви ученици вежбају и науче промене
глагола по временима и лицима, у једнини и множини, до тзв. аутоматизма.
Нека им то буде нешто као таблица множења, па се неће десити да дођу у средњу школу или
на факултет, а да „запињу” у промени глагола по временима и лицима у једнини и множини.
БРОЈЕВИ
Бројеви су врста речи с којом се ученици до сада нису сретали. Истини за вољу, у трећем разреду било је речи о писању бројева, што ће се и ове године потенцирати у обнављању
градива.
Почетни текст из уџбеника можете применити на стварно стање у одељењу.
Могућа питања су: Колико је ученика у одељењу? У колико клупа седе ученици? Сваки ученик може у уводном делу часа допринети на тај начин што ће казати, на пример: Ја седим у првој клупи. Са мном седи и.... . Наша клупа је у средњем реду трећа по реду. У мом
реду има пет клупа, итд.
Уопштено речено, питања која ћете постављати ученицима или задатке које ћете им
давати треба да иду ка томе да у њиховим одговорима добијате основне или редне бројеве.
Када будете исцрпли листу питања и задатака, констатујте да постоје основни и редни
бројеви.
Даље би следило ваше појашњење: који су једни, а који други? Шта казују основни
(прости), а шта редни бројеви?
Направити паралелу између писања бројева цифрама (у математици) и речима (у неком тексту). Истицати потребу писања бројева речима у одређеном тексту.
Након решавања задатака који се односе на основне и редне бројеве, ученике очекују
питања и задаци о правилном писању бројева.
Писање бројева за ученике није новина. Зато смо и у уџбенику одмах прешли на питања и задатке. Сличних, па и истих било је и у Жубору речи за трећи разред.
Нека врста правила о писању бројева дата су у табели на почетку ове тематске целине.
Сналажљиви ученици ће тачне одговоре, на постављена питања, можда пронаћи и преписати
их. На такав ученички гест учитељ не треба да реагује у негативном смислу. Напротив. Од
тога ће бити користи јер и то је начин учења.
ПРОМЕНЉИВЕ И НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ
Категорије променљивости речи (деклинација и конјугација), односно непроменљивости могле су доћи након обраде именских речи: именица, заменица, придева и бројева и глаголских речи: глагола.
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Уз ваљано, адекватно припремање часова, ученици ће схватити, прво појединачно, а
потом и у континуитету, промене именских и глаголских речи.
Ова наставна материја „дозвољава” да се користи приступ саморадње, односно самоучења.
1. На основу двеју илустрација ученици ће сами ређати реченице (у конкретном случају) о облаку, односно облацима.
Добиће се следећи облици:
облак,
облака,
облаку,
облаче,
облаци,
облаке.
Надаље, у проширивању знања (па и примени) добиће се, такође на основу примера,
више облика речи књига: књигу, књизи, књиге, књигама.
На основу тих и других примера, генералишемо и закључујемо: Именице су променљива врста речи.
(Уводимо, дакле, нову кључну синтагму, којом ће се стално оперисати: врста речи,
врсте речи.)
2. Кратком говорном ситуацијом (од три реченице) добиће се од глагола читати –
три облика:
чита
читао је
читаће
Следи закључак: Глаголи су променљива врста речи.
3. За промену придева може ићи други приступ.
Ученици ће попуњавати празна места у реченици, а контекст реченице захтева облик.
Оствариће се промена именичког скупа (синтагме):
шарена лопта,
шареној лопти,
шареном лоптом,
шареним лоптама,
шарене лопте.
И придеви су променљива врста речи.
4. При промени заменица ограничени смо само на личне заменице.
Ваља сложити, дакле, говорну ситуацију у којој ће један од десет облика личних заменица (из табеле) дати више облика. Избор је пао на личну заменицу ОН.
У контексту реченица са празнинама (тачкицама) за попуњавање добиће се облици:
он,
њега (га),
њему (му),
с њим,
о њему.
И личне заменице су променљиве речи.
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5. Делимична променљивост основних бројева (са изузетком броја један): два, три, четири оставља се за наредне разреде, а за четврти разред изучава се променљивост редних
бројева.
Послужићемо се кратком говорном ситуацијом с именичким скупом трећи разред.
Добијени су следећи облици редног броја:
трећи разред,
трећем разреду,
трећим разредом,
трећег разреда.
И редни бројеви су променљива врста речи.
Следи генерализација.
Променљиве рече су: именице, личне заменице, придеви, глаголи и редни бројеви.
Непроменљиве врсте речи: прилози, предлози, везници и речце не именују се, већ се дају као врсте речи које не мењају свој облик. Ове речи дате су у уџбенику уз доста примера.
РЕЧЕНИЦЕ
У Наставном програму за четврти разред ово поглавље је најобимније.
Синтакса је, у ствари, ујединитељ. Реченица спаја и садржи остале граматичке и стилистичке категорије. Она се изучава од првог разреда; одонда се усађује ученику осећање за
реченицу. То осећање надаље се негује кроз цело школовање.
Реченичним категоријама зато треба прићи са дужном пажњом, утолико пре што се
синтаксички појмови задивљујуће држе.
Састав простих реченица. Дали смо у Поукама пригодан текст Пожар, са кратким и
дугим реченицама, са непроширеним и проширеним, као и са сложеним реченицама.
Ту су, дакле, реченице од предиката и субјекта – за појам непроширених, као и реченице са додацима именицама и глаголима (субјекту и предикату) за остваривање појма просте проширене реченице.
Није по програму, али може бити присутан, неписани граматички и синтаксички
захтев, методички оправдан, те ваља рећи: постоје још једна велика група реченица, које се
зову сложене. Таква је реченица из ђачког састава о Пожару која има два предиката.
Глаголски предикат. Ваља навести пригодне реченице, познате из говорне ситуације
Пожар и друге. То су просте реченице у којима је предикат глагол (за разлику од реченица с
именским предикатом: Зоран је ђак, Он је вредан, што је по програму за наредни разред).
Субјекат. Непрецизност у Програму може довести до забуне – јер стоји појам субјекта. (Појам субјекта је дат у претходном разреду.)
Одабрана говорна ситуација, пригодан текст Зима, омогућује да се иде корак даље од
оног наученог у трећем разреду.
Поред осталог, може се, на адекватним примерима, дати и појам изостављеног субјекта.
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Глаголски додатак – објекат. Пример за објекат је говорна ситуација у уџбенику
која се односи на задужења – како ће ученици једног одељења четвртог разреда окитити
учионицу за дочек Нове године.
За овај глаголски (предикатов) додатак, објекат, треба потенцирати – да на њега
прелази глаголска радња, да је он предмет, објекат глаголске радње.
Истакли бисмо још једну важну напомену. Свесно наводимо алтернацију: глаголски –
предикатов, као и предикатов – глаголски, да потпуно тако буде усвојено у свести ученика.
Скупови речи у реченици. Наставним програмом налаже се да се бавимо скуповима
речи. Није тешко остварити појам скупова речи у реченици.
Постоје следећи скупови речи: субјекатски и објекатски када су састављени од више
речи. То су именички скупови: субјекатска синтагма и објекатска синтагма.
Скупови речи у реченици јесу и глаголски додаци за време, место и начин када су састављени од више речи.
Уџбеник Језик рода мога богат је адекватним примерима скупова речи (некад су ти
скупови и назначени).
Програм, међутим, захтева и појам главног члана, управног члана у именичком скупу
(односно у синтагми): високо дрво, школско двориште; и појам зависног члана (уз именицу)
високо дрво, школско двориште.
Именички додатак – атрибут. Једноставно, за атрибут ваља наћи пригодан текст са
примерима где с именицом иде додатак који ближе (информативније) објашњава: особину,
припадност и количину, а може се добити на питања: какав, чији, колики.
Такав текст је и једна строфа из песме Први снег Душана Васиљева.
Ред речи у реченици. Последњи програмски захтев из поглавља синтаксе јесте ред
речи у реченици. Може се поћи од илустрација. Уџбеник садржи две илустрације: дечак на
бициклу и девојчица са цвећем.
Оперисали смо простим и проширеним реченицама с уобичајеним редом речи:
1.
субјекат
1.
субјекат

2.
предикат

2.
предикат
3.
објекат

Дакле: субјекатски скуп речи – предикатски скуп речи – објекатски скуп речи.
Међутим, како језик (и стил) нису шаблон – језик (и стил) јесу флуид, те се равноправно јавља и тзв. обрнути ред речи – инверзија.
Очигледни примери обрнутог реда речи, инверзије, у стилској функцији јесу називи
романа еминентних књижевника: На Дрини ћуприја и Далеко је сунце.
Уџбеник доноси веома различите варијанте реда речи и реда скупова речи у реченици
и у информативном делу и у задацима: предикат – субјекат – објекат – додатке глаголу за
време, место и начин у више комбинација.
Истакнуто стилски може бити прво место, први члан реченице, али може и последње,
последњи реченични члан. Може бити истакнут и члан (део) из средине реченице. То зависи
од субјективног односа говорног лица према ономе што то лице саопштава.
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ПРАВОПИС
Употреба великог слова. Све је рађено прошле године. Ово би требало да буде подсећање. Зато су ученици одмах добили задатке које треба да реше. Након обављеног посла приступите анализи и указивању на евентуалне грешке.
Управни и неуправни говор. Кренули смо весело, ђачком шалом написаном у управном и неуправном говору. Ученици воле овакве шале, лако су памтљиве и дуго се препричавају.
Након шале дали смо седам питања и задатака, које ученици треба да ураде и покажу
своје знање о управном и неуправном говору, који је, такође, рађен прошле године.
Имате довољно задатака за вежбу у вези са овим поглављем из теме о правопису.
Наводници. Да се наводници не користе само при навођењу туђих речи у управном
говору, ученици би требало да сазнају и науче из текста под овим насловом који је штампан
у њиховом уџбенику.
Можда ће за њих најинтересантнији део употребе наводника бити онај у коме се говори да се међу наводнике ставља реч, синтагма или цела реченица, када се жели дати супротан
смисао од онога што реч, израз или реченица, иначе, значе.
Може се успешно организовати рад у паровима, где би ученици (по клупама) једно
другом написали краћи текст под наводницима, заменили свеске, а онда другу или другарици
отписали.
Могу почети овако ................................. ти си, у ствари,
(име друга-другарице)
хтео (хтела) да ми кажеш .............................................................
Заграда. Може се поћи од примера који је, на пример, исписан на табли где је у загради појашњен део текста. Такве примере треба проналазити у читанци или другом уџбенику.
Писање присвојних придева изведених од властитих именица. О овоме је било речи када се говорило о придевима. Сада се само та материја још једном потенцира у оквиру
теме Правопис.
Писање сугласника Ј. Са писањем и изговарањем сугласника ј ученици су се већ срели у трећем разреду. Научили су да се између самогласника И и О сугласник Ј не пише, а да
се између О и И пише. У уџбенику су за ове случајеве поновљени одговарајући примери.
Новину ове године представља:
– писање сугласника ј код присвојних придева (вучји, козји...),
– код придева на -ски који су изведени од именица на -ија (армија – армијски,
историја – историјски...) и
– у именима и презименима људи (Раја, Јевросима, Дејановић ...)
Скраћенице. Са скраћеницама су се ученици већ сретали. Надамо се да их и успешно
користе у својим писаним саставима.
Као новину у писању скраћеница Програм за ову годину предвиђа скраћенице које се
пишу великим словима без тачке између њих или на крају. То су скраћенице за имена држава
као и разних организација и установа.
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ОРТОЕПИЈА
За ученике смо у уџбенику ову тему насловили као ПРАВИЛАН
ГОВОР И ПИСАЊЕ – ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА.
Изговорна целина – наглашене и ненаглашене речи у изговорној целини. Изговорна целина је основна јединица у настави интензификације у реченици, у настави акцената.
Зато је исправно рећи и: акценат изговорне целине.
Ево и појашњења.
Узмимо реченицу (народну пословицу) По јутру се дан познаје. Када пажљиво ослушнемо туђе и своје изговарање ове реченице, утврдићемо следеће изговорне целине:
По_ јутру_ се | дан| познаје.
Поновићемо неколико пута. Утврдили смо целине:
по_јутру_се
дан
познаје
Како се чују речи у изговорној целини од више речи? Чују се заједно: појутрусе.
Ево још примера. Прославили смо Нову годину са друштвом из школе. Изговорне целине су:
прославили _ смо
Нову
годину
са _ друштвом
из _ школе.
Ја ћу му рећи. Изговорне целине су:
ја ћу_ му
рећи
Од колико речи може бити изговорна целина?
Од једне речи и од више речи.
Како су наглашене речи у изговорној целини? Да ли се у изговорној целини од више
речи оне подједнако чују? Можемо послушати и туђе и своје изговарање изговорних целина
од више речи и сазнати да је једна реч наглашена, а остале речи су ненаглашене.
Утврдићемо и позиције ненаглашених речи, где се налазе у односу на наглашену реч.
Налазе се и испред и иза наглашене речи.
Напомињемо да се сада ненаглашене речи само уочавају, без именовања, а у старијим
разредима основне школе биће са називима: проклитике и енклитике.
Ако пажљиво анализирате које се врсте речи јављају као проклитике и енклитике (у
наведеним и у следећим примерима: и_њега, па_ рече), уочићете праву законитост. Као проклитике се јављају: по, са, из, и, па – предлози и везници, а као енклитике: се, смо, ћу, му –
краћи (енклитички) облици помоћних глагола и личних заменица.
Вежбање изговорних целина учитељ ће спроводити на било ком тексту из читанке.
Упутно је, у прво време, писати реченице на табли (а ученици у свескама). Уз максималну концентрацију пажње читати реченицу природним темпом и дикцијом, повезивати малим луком доле наглашену реч и ненаглашене речи у изговорним целинама од више речи, а
усправном цртом делити изговорне целине (и оне од једне рeчи и оне од више речи).
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Лексичко-фонетске вежбе с вежбањима из правописа
Правилно изговарање и писање сугласника Ч-Ћ и Џ-Ђ. У неким нашим крајевима неправилно се изговарају и пишу сугласници ч и ћ, а нешто мање се греши у изговарању и
писању џ и ђ.
Те погрешке, разуме се, доводе до неправилног информисања и комуницирања.
Учитељ ће утврдити који ученици греше и спроводиће с њима одговарајућа вежбања.
У уџбенику Језик рода мога налазе се таква вежбања.
Изговарање сугласника Х. Глас х је по својој природи слабе звучности. Познато је
да га и Вук Караџић у својим (махом раним) текстовима није писао. Тек 1836. године Вук
уводи глас х и слово х.
У неким народним говорима замењује се са в или ј, као: муха – мува, снаха – снаја,
алва – халва, кихати – кијати.
Глас х јавља се:
– на почетку речи: храбар, хор, хитно, химна, Хранислав, хранилица, хвалити;
– у средини речи: махати, захвалити, Михајло, прохтев, поход, грахорица, прехрана;
– на крају речи: ваздух, очух, купих, грах, уздах, одмах, их, ух.
Учитељ ће обратити пажњу на изговарање и писање гласа х код својих ученика. Спроводиће вежбања на овде наведеним, али и на другим речима. Ова појава јављаће се више у
дијалекатској језичкој средини.
Изговор сугласничког скупа ДС у средини речи. То је фонетско и правописно питање. Овде се одступа од једначења сугласника по звучности.
Реч свадба постала је од сват + ба. Други сугласник у сугласничком скупу јесте б
(звучни), а једначење се увек врши према другом. Први је безвучни т и он ће прећи у свој
звучни пар д.
Реч српски добијена је од Срб (ин), срб + ски, па је други сугласник у сугласничком
скупу безвучан с, те ће звучни б прећи у свој безвучни пар п.
Ако би се применио тај принцип у речима градски, судски, па звучни д пређе у свој безвучни пар т; прећи ће, намах, т и с у ц (јер је ц сливено од тс = ц). Тиме би се добиле деформисане речи грацки, суцки. У жаргону се тако и чује, али ученицима ваља указивати да је
правилно само: градски, судски, људски, средство и др.
Изговор самогласничког скупа И О. Самогласник и и сугласник ј по изговору су
сродни. Чак се и замењују. Некој особи је име Михаило, а некој Михајло. Кад се сугласник ј
нађе у позицији између и и о, чује се кратки рефлекс сугласника ј и то наводи ученика на погрешку.
Зато ћемо самогласничкој групи и о супротставити самогласнички скуп о и, па је правилно: моји, који, бојица, Радојица, а није правилно: камијон, вијолина, радијо.
Значење речи и правилан изговор. У наставном програму за основне школе среће се
овај захтев, и то не само у програму за четврти разред.
Пошумљен је цео крај.
Седели су крај пута.
Зависно од контекста, од значења реченице, у првој реченици подвучена реч изговара
се краај (са дугим а).
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У другој реченици истакнута реч крај је у изговорној целини (крај пута). У тој изговорној целини наглашена је реч пута, а крај је ненаглашена реч. Реч крај овде се акценатски
спаја уз реч пута те се изговара кратко крај (а у изговорној целини крајпута).
Дакле, зависно од позиције речи у реченици, од места, у ствари од значења реченице,
остварује се изговарање.
Ево још једног примера.
Машина свеска је уредна.
Машина је нова.
Иста је гласовна, морфолошка структура истакнутих речи, али је разлика у изговарању:
– по месту наглашеног слога Машина према машина;
– није наглашен исти самогласник.
У првој реченици наглашен је самогланик а,
у другој реченици наглашен је самогласник и.
Закључак је: од значења речи у реченици зависи изговарање.

ШАРЕНА СТРАНА
(ФУНКЦИОНАЛНИ ПОЈМОВИ)
И ове године смо, као и прошле, функционалне појмове дали на тзв. Шареној страни.
Циљ нам је био да ученици и ви имате њихово кратко тумачење. Да вам, некако, ти
појмови буду при руци ако устребају.
Наравно да се они посебно не обрађују већ се у току наставе указује на њихова примењена значења. Важно је да их ученици разумеју, схвате и примењују.
За неку доколицу ученицима смо дали и задатак да напишу по једну реченицу у којој
ће правилно употребити неки појам. Исти задатак можете искористити приликом боравка у
школи, у природи...
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16. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА
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Редни
број: 1.

Наставна јединица: Пред нама је нова школска година
– говорна вежба

Тип часа:
увежбавање

Циљеви и задаци часа: уочавање значаја планирања на почетку нове школске године;
неговање и развијање љубави према школи, наставницима, друговима; истицање етичких
вредности у свакодневној комуникацији у школи.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.7.
Наставне методе: дијалошка, монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, плакат
ТОК ЧАСА

Разговорају о својим расположењима на почетку школске године
Учитељ ставља плакат СТАБЛО БУДУЋНОСТИ (1. 9. 2015 – 28. 6. 2016). На стаблу су
нацртане гране. Сваки ученик има своју (написано име и иницијал презимена уколико има
више ученика са истим именом). Учитељ дели дечацима листове различитих облика, а
девојчицама различите цветове.

Ученици разговарају о стаблу будућности, сваки ученик исписује своје идеје односно
очекивања у новој школској години на листу или цвету.

Главни

Ученици закључују да их очекује нова школска година, која је, за њих, изазов у сваком
погледу. Разговарају о страху, нелагодностима, узбуђењима пред сусрет са новим
предметима.

Уводни

Учитељ жели добродошлицу ученицима.

На стабло лепе листове и цветове са написаним идејама, које претходно прочитају.

Учитељ саопштава да ће дрво бити на паноу до краја школске године. Тада ће сви ученици
проверити шта се од њихових идеја реализовало.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

Ученици закључују да их у новој школској години очекују: другарство, нова знања, учитељ,
добре оцене, награде, играчке, књиге, излети, нови предмети, спорт, музика, родитељи,
рођендани, итд.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 2.

Наставна јединица: Друг другу – Драган Лукић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са естетским и сазнајним вредностима Лукићеве песме;
уочавање главног мотива, значаја и вредности другарства; неговање љубави према
друговима и хуманог односа према пријатељима; уочавање брзог и спорог ритма.
Стандарди постигнућа: СЈ.1.2.8. СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.6 СЈ. 2.2.8 СЈ.3.5.2. СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ на таблу ставља плакат на коме се налазе: дечак, девојчица, знак питања и написана
реч другарство. Ученици у паровима размењују мишљења о томе шта је другарство и
исписују их на наставним листићима. Саопштавају своја размишљања.
Учитељ најављује песму Друг другу, интерпретативно је чита.

Ученици саопштавају естетске утиске, а затим још једном изражајно читају песму.
Они уочавају шта је лепо у песми, нежно, племенито...
Анализирају наслов, учитељ их подстиче да смисле нове наслове.
У пару проналазе стихове који најизразитије говоре о вредностима другарства (ко има друга,
има све; другарство није птица, није бели зец, није шапутање).

Уочавају тему и главне поруке.
Рад у пару: ученици проналазе строфе, број стихова у строфама. Запажају неуједначен број
слогова у стиховима.

Главни

Ученици самостално траже одговоре на питање шта су другови (очекивани исходи: кућа у
разреду две половине јабуке, деле све, од лопте до ужине).

Закључују какав је ритам у песми (да може бити брз или спор, да зависи од понављања
одређених елемената).
Анализирају стилску и сазнајну вредност поређења: другарство је као храброст војничка,
као стално сећање.
У пару уочавају знакове интерпункције и утврђују њихову стилску вредност.

Учитељ на табли пише табелу са две рубрике:
2. Ми још ценимо...

Ученици истичу вредности песме, њене идеје и закључују какво је песниково виђење
другарства.
Закључују у чему је вредност другарства.
Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990.

Завршни

1. Вредности другарства у песми

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 3.

Наставна јединица: Научили смо из граматике у
трећем разреду

Тип часа: обнављање

Циљеви и задаци часа: поновити и утврдити ниво усвојености појмова из граматике и
правописа обрађених у претходном разреду; развијање сарадње и међусобног помагања.
Стандарди постигнућа: сви стандарди који су обухватили граматику и правопис у трећем
разреду.
Наставне методе: дијалошка, монолошка

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставна средства: наставни листић за групе, Поуке о језику
ТОК ЧАСА



Градиво из трећег разреда поновићемо кроз групни рад. Биће то мали квиз знања и
брзине.



Можемо да почнемо. Сви имате исте задатке. Оцењује се брзина, али и тачност.

Уводни

Учитељ помаже ученицима да се поделе у групе и мотивише их за обнављање граматичких
садржаја из претходног разреда:

Квиз час организован је према следећим играма/захтевима:
„Ко брже, ко тачније”.
Свака група треба да каже по једну брзалицу, пословицу и загонетку.
„Ово већ добро знамо”!
1. Свако у групи записује по једну: властиту; заједничку именицу; три глагола као примере
за значење радње, стања и збивања; придеве: описне, присвојне.
Главни

2. Од претходних речи, група заједно:
а) Саставља узвичну, упитну и обавештајну реченицу,
б) Сваку од тих реченица пише у одричном облику.
3. Од датих речи саставити реченицу и у њој одредити службу речи:
Мору Сара на пливала у је јуну неуморно.
4. Напиши наслов једне књиге коју си прочитао/-ла и име њеног писца; наведи наслове бар
двеју басни.

Литература:

Завршни

Учитељ честита победничкој групи и похваљује све учеснике; задаје вежбу коју ће ученици
радити у пару; најављује шта ће се у току године учити из граматике:
 Победник је група...
 Рад у пару у Поукама од 4. до 6. стр.
 Разговарамо о томе шта ћемо учити ове године из граматике.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 4.

Наставна јединица: Виолина – М. Демак

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање свести о вредности лепоте у људском животу и о значају
уметности и уметника; разумевање и усвајање елемената анализе приповетке и основних
њених епских карактеристика: теме, мотива, основне идеје, поенте, композиције и облика
казивања; уочавање стилских особености текста; неговање и развијање стваралачких,
имагинативних и језичких потенцијала ученика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.7. 1С.2.2.10. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ 3.5.1. 1СЈ.3.5.3
Наставне методе: текстуална-метода, дијалошка,
монолошка

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, ЦД
ТОК ЧАСА

Литература: Ђ. Лекић, Методика разредне наставе, Нова просвета, Београд, 1993; Павле
Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003; Зона
Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Ученици анализирају задатке, исказују примедбе, сугестије.
Закључују да постоји плуралитет значења ове приче, проналазе их и записују.

Главни

Учитељ интерпретативно чита. Разговарају о тексту, а затим ученици читају.
Ученици уочавају идејну основу дела кроз анализу целина (опредељење виолинисте да свој
инструмент оставља уметницима, вредности стваралаштва сликара и песника, тежња
виолинисте да виолина припадне најбољима, дечакове рукотворине – замак и песма).
Анализирају вредности мисли у претпоследњем пасусу, истичу зашто је дечакова музика
била несигурна у почетку.
Проналазе и обележавају: 1. глаголска времена, запажајући њихове стилске вредности; 2.
нарацију, дескрипцију, дијалог.
Разговарају о композицији епског дела.
Расправљају о илустрацијама у Читанци.
Деле се на групе и раде задатке:
1. oпишите како замишљате старог виолинисту;
2. oпишите како замишљате двојицу уметника;
3. oпишите како замишљате дечака;
4. напишите другачији крај приче;
5. напишите другачији почетак приче.
Задатак за децу са сметњама у развоју – цртање инструмента који воле.

Уводни

Ученици слушају композиције у којој је доминантан звук виолине (Ђорђе Миловановић –
Ђурђевдан Виолина, YouTube). Разговорају о музици, њеним вредностима; појму уметника.
Учитељ проверава да ли су сви ученици прочитали текст код куће.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 5.

Наставна јединица: Заједничке и властите именице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: обнављање и утврђивање знања о заједничким и властитим
именицама уз развијање језичке креативности; развијање способности образлагања,
закључивања; развијање свести о важности и улози знања српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.7. 1СЈ.3.4.1.
Наставне методе: дијалошка, монолошка;
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат, наставни листић, графофолија / ПП
презентација
ТОК ЧАСА

Ученици слушају композиције Ишли смо у Африку... Учитељ ставља плакат са стиховима
песме Љ. Ршумовића.
Зачас се ту створила
и дебела горила
Онај мајмун са гране
мисли да су банане...

Уводни

Ишли смо у Африку
да садимо паприку.
Знате ону жуту
фину, али љуту
Једногрба камила
зачас се помамила

Ученици понављају појмове о властитим и заједничким именицама.

Кооперативна слагалица

Главни

Разред се дели у групе од четири ученика. Сваки ученик унутар групе добије свој број – од
један до четири. Бројеви један, два, три и четири излазе из својих основних група и
формирају експертне групе јединица, двојки, тројки и четворки, које су стручњаци за један
део задатака из текста на коме ће радити (препознавање врсте именице – јединице;
одређивање рода, броја, једнине, множине – двојке; примена именице у реченицама –
тројке; од поменутих именица саставити што више нових речи – четворке. Након
проучавања задатака, сваки ученик се враћа у своју основну групу, доноси текст и помаже
осталима да га што боље ураде.
Ученици проверавају како су урадили задатке.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

Учитељ проверава знање уз коришћење Радне свеске – узима питања по свом избору.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 6.

Наставна јединица: Род и број именица

Тип часа: обнављање

Циљеви и задаци часа: поновити и проширити знања везана за именице; развијање
међусобне сарадње, подржавања, пажљивог слушања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних
радова, текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: Поуке о језику
ТОК ЧАСА

Уводни

Помоћу графикона у Поукама (7. стр.) понављамо све оно што смо учили о именицама.
Ученици имају отворене књиге, могу да раде у пару.
 Поновимо!
 Шта су именице?
 Врсте именица које смо учили. Да ли се овде спомињу још неке врсте именица? Њих
ћемо радити у току ове године.
 Број именица. Које именице немају множину?
 Род именица? Како га одређујемо.
ЈЕДНИНА
МНОЖИНА
ТАЈ
ТИ
ТА
ТЕ
ТО
ТА

Даље радимо задатке у Поукама. Наставник наглас чита песмицу Земљопис, подстиче
ученике да заједно објашњавају непознате речи, а потом ученици у пару раде задатке.
Нагласити да морају више пута прочитати песму да би урадили задатак.
Решења проверавамо читањем, коментаришемо грешке и зашто је до њих дошло.
Затим понављамо род именица и ту објашњавамо ученицима да у граматици постоји
природни и граматички род.
Задатке радимо на исти начин. Ученици их могу радити самостално или у пару, све што им
није јасно треба да питају и да уз помоћ учитеља дођу до одговора.
Песмицу за број именица чита неко од ученика. Објашњавамо свако занимање и тражимо за
њега неку другу реч која исто значи (звездознанци – астролози, шофери – возачи).
Ученици раде задатке индивидуално, а једни другима прегледају по принципу замене
свезака.

Главни

Песмицу Ноћна стража преписују у свеске тако да све именице у њој буду написане у
множини. То најпре радимо усмено, стих по стих. Веома је важно да ученици уоче да се не
мења само облик именице, већ промена броја именице повлачи и промену облика и других
речи.
 Уколико им остане времена, ученици песму могу и да илуструју.

Завршни

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 7.

Наставна јединица: Прелиставамо дечју штампу

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање радозналости за ову врсту публикација намењених деци и
развијање читалачких навика; подстицање маште, креативности и жеље да се та креативност
покаже другима; упућивање ученика да примењују различита знања и вештине везане за
читање и разумевање различите врсте текстова.
Стандарди постигнућа: 1.СЈ.1.2.4. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.5. СЈ.3.2.2. 1СЈ.3.2.4.
1СЈ.3.2.5. 1СЈ.3.2.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних
радова, текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: Дечји часопис
ТОК ЧАСА

ко га уређује, ко пише за њега, како је илустрован...

Уводни

Упознавање са дечјим часописом који ћемо читати ове године:

Прелиставамо часопис и упознајемо се са садржајем.
Уочавамо које све врсте текстова ту можемо да пронађемо.
Читамо по један текст из сваке области (рубрике).
Разговарамо о томе која се врста текстова ученицима више допада, коју би они радије
писали, зашто.

Главни

Анализирамо њихове садржаје и уочавамо сличности и разлике.

Договарамо се како и ми да учествујемо у раду овог часописа, на које конкурсе да шаљемо
своје радове, о чему и како да пишемо...
Разговарамо о томе какву забаву нуди овај часопис...

Литература:

Завршни

Радимо забавну страну у часопису (укрштенице, ребусе, тестове опште културе...).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 8.

Наставна јединица: Ко да то буде – С. Раичковић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање и усвајање основних елемената анализе лирске песме: тема,
мотиви (кључне речи), ритам, понављање; функција интерпункције у лирском тексту;
развијање љубави према српском језику.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.10. 1СЈ.3.5.3
Наставне методе: дијалошка, монолошка, текстуална
метода, компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, ЦД, компјутер
ТОК ЧАСА
Уводни

У уводном делу часа ученици слушају композицију Воз (Бајага). На компјутеру им се
приказују слике са путовања – ученици их коментаришу; разговарају о значају путовања и
причају о сопственим искуствима са путовања.

Након интерпретативног читања учитеља, провере доживљаја и кратког разговора о тексту,
следи још једно читање песме у себи.
Ученици одређују тему песме и разговарају о наслову, уочавају везу наслова и краја песме.
У пару уочавају карактеристике ритма песме (дужине стихова и строфа, понављања).
Издвајају кључне речи у свакој строфи: локомотива, брод, авион.
Наставник примењује технику олује идеја према кључним речима.
Ученици саопштавају своје написане идеје, упоређују их и коментаришу.
Главни

Уочавају интерпункцијске знакове и запажају њихову стилску вредност.
Разговорају о функцији понављања стихова на крају песме.
Анализирају шта је лепо у песми. Слушају још једном Бајагину музичку композицију и
упоређују књижевно и музичко стваралаштво. Разговарају о ликовном представљању теме у
Читанци. Упоређују ликовни, књижевни и музички израз.
Ученици проналазе идејну основу: песник поставља недоумицу и запитаност читаоцу,
изазивајући у њему буђење мисли и осећања према блиској особи (ко ће то бити, ко ће нас
дочекати; кога то, заправо, желимо да видимо). Ученици проналазе примере из свакодневног
живота, недоумице и упитаност пред сопственим жељама и очекивањима.

Ученици бирају најзанимљивије питање и то им је тема домаћег задатка. Одгонетају
загонетку: „Коњ без главе, пут без траве”. (брод). За децу са сметњама у развоју: цртање
брода, авиона или локомотиве.
Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Павле
Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003;
Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности, Педагошки
факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

Ученици замишљају да им је писац гост. У пару му постављају по једно питање.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 9.

Наставна јединица: Мој омиљени јунак из цртаног
филма – говорна и писмена вежба

Тип часа:
увежбавање,
понављање

Циљеви и задаци часа: развијање способности усменог и писменог изражавања доживљаја;
развијање естетског сензибилитета, стваралачке имагинације и креативности; развијање
способности самосталног писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.7. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.4. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, монолошка
илустративно-демонстративна, метода писаних
радова, компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеска, табла, плакат
ТОК ЧАСА
Уводни

Примена технике грозд  на табли стоји плакат са нацртаним Пајом Патком и речима
цртани филм. Ученици на табли бележе речи или фразе које им падају на памет.
Асоцијацијама долазе до значајних појмова везаних за цртани филм.

Након написаних асоцијација ученици представљају свој омиљени лик. Истичу вредност
боја, уочавају функцију музике, покрета, драмску напетост у појединим ситуацијама, хумор.
На примеру лика (Пепељуге) исписују његове особине на табли.
Ученици пишу писмену вежбу на задату тему, према плану.
План писмене вежбе:
опис спољашњег изгледа лика;



опис његових поступака;



најзанимљивији детаљ из цртаног филма;



који ти се поступци омиљеног јунака допадају;



шта би ти том јунаку додао/-ла;



објасни зашто је он/а твој омиљени јунак;



опиши чиме те је тај филм очарао.

Главни



Ученици анализирају особине и поступке јунака, образлажу разлоге свог опредељења за тог
јунака, пишу о музици, палетама боја, речима, итд.

Домаћи задатак: нацртати омиљени лик из цртаног филма.
Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Милија Николић, Методика наставе српског језика и
књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

Ученици (по три ученика) један за другим читају своје радове, остали естетски процењују
радове, уочавају композицију рада, прате реализацију према плану.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
брoj: 10.

Наставна јединица: Босоноги и небо – Б. Црнчевић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног стваралачког мишљења на
предметно-садржајном слоју текста; развијање способности анализирања и закључивања,
коментарисања и просуђивања; развијање смисла за његовање хуманих односа; развијање
способности препознавања људских, уметничких и естетских вредности; етичка
карактеризација ликова.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
хеуристичка

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА

Ученици у пару од задатих речи творе нове: бос, крив, нога, поседник, земља, кућа, чувар,
крив (босоног, кривоног, чуваркућа, земљопоседник, презиме Кривокућа).

Уводни

Грађење речи – сложенице; игра: од постојећих речи саставити нове.

Исте речи користе у састављању реченица. После писања на табли назива наставне
јединице, ученици уочавају да се сложеница налази и у наслову приче Б. Црнчевића.

Након интерпретативног читања учитеља и провере естетског доживљаја, ученици читају
још једном текст.
Деле се на пет хетерогених група.
Задаци:
2. На примерима из текста утврдите какав је однос старијих према Босоногом.
3. Пронађите примере поступака родитеља и дајте свој коментар.

Главни

1. На примерима из текста утврдите какав је однос деце и Босононог.

4. Опишите изглед и поступке Босоногог.
5. Анализирајте наслов, пронађите духовите сцене у тексту и протумачите их.
Задатке раде двадесет минута.

Закључују да је машта један од најзначајнијих мотива у причи, да је у животу извор великих
могућности за човека.
Домаћи задатак: Моје писмо Босоногом.
Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси,
Змај, Нови Сад, 2003; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Ученици читају одговоре. Након анализе, уочавају вредност реченице да је Босоноги довољан за причу. Воде расправу да ли одобравају или не поступак Босоногог.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 11.

Наставна јединица: Босоноги и небо – Б. Црнчевић

Тип часа:
обрада и утврђивање

Циљеви и задаци часа: откривање етичких и идејних стајалишта у причи; развијање свести о
духовном богатству и његовој вредности; уочавање: фабула, елементи фабуле, главни лик,
споредни лик, тема текста, главна мисао или идеја, приповедање у трећем лицу.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.3.5.2.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова, компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, папирићи са задацима
ТОК ЧАСА

Уводни

Ученици у уводном делу часа изражајно читају причу.
Препричавају је по деловима.
Анализирају главне и споредне ликове, проналазе поступке индивидуализације ликова.
Уочавају фабулу, приповедање у трећем лицу, тему приче.
Деле се на шест група (две групе имају идентичан задатак); на табли је записан наслов:
ПИШЕМО, СТВАРАМО, МАШТАМО
Свака група извлачи задатак написан на наставном листићу:
1. Саставите нови почетак приче.
2. Саставите другачији крај приче.
3. Драматизујте део приче.

Литература: Ђ. Лекић, Методика разредне наставе, Нова просвета, Београд, 1993;
Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности, Педагошки
факултет, Сомбор, 2006; Милија Николић, Методика наставе српског језика и
књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

Ученици уочавају у тексту: нарацију, дескрипцију, дијалог, глаголска времена.
Анализирају симболику наслова. Предлажу нови наслов.
Дају предлоге на који би начин они ликовно представили главног јунака.
Предлажу како би урадили костимографију за филм о Босоногом. Предлажу музику за
филм.
Уочавају поуке приче.

Главни

По две групе ученика имају идентичан задатак, а на крају часа стручни жири (из сваке групе
по један члан), процењује задатке. Добијају беџеве као ознаке групе (соко, паун, ластавица,
нарцис, љубичица, невен).
Ученици процењују и анализирају задатке.
Гласање се спроводи на два начина – оцене жирија и оцене разреда. Укупан број бодова
доноси редослед победника.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Уводни

Редни
Наставна јединица: Збирне именице
Тип часа: обрада
број: 12.
Циљеви и задаци часа: усвојити појам збирних именица, остварити унутарпредметну корелацију:
језик – језичка култура (писање сценарија за стрип) и међупредметну: српски језик – ликовна
култура (цртање стрипа).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода, метода
Облици рада: фронтални,
писаних радова
индивидуални, у пару
Наставна средства: језичке поуке, свеска, наставни листићи
ТОК ЧАСА
Игра Јесењи ветар – ученицима се поделе имена лишће, јабуке, дуње, грање, ... више ученика мора
имати исто име. Један ученик хода и говори: „Јесењи ветар дува и односи све лишће!” – сви који су
лишће морају да устану и замене места. (Водитељ налази место за себе.)
Прочитаћемо текст из Поука који је написао један ваш вршњак и у коме је описао јесен у парку.
Текст прво чита наставник, а потом ученици подвлаче именице (могу да раде у пару).
Читамо именице које су подвукли и одређујемо им род и број. У коју врсту речи бисмо сврстали већ
подвучене речи? Наравно, и то су именице, али да видимо шта оне показују.
На грани је један лист, ветар је однео неколико листова, а камион односи лишће из парка.
Мноштво грана је грање, а како би гласило мноштво следећих именица: прасе – (прасад), грозд –
(грожђе), кестен – (кестење)? Како гласи множина ових истих именица?
ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ

ЗБИРНЕ
ИМЕНИЦЕ

Главни

ЈЕДНИНА
МНОЖИНА
цвет
цветови
цвеће
дрво
дрвета
дрвеће
пиле
пилићи
пилад
кестен
кестенови
кестење
жбун
жбунови
жбуње
Именице које означавају скуп или мноштво предмета или бића који се схватају као једна целина
називају се ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ. Збирне именице немају множину. Оне обликом једнине исказују
множину.
ЗБИРНА ИМЕНИЦА
ЈЕДНИНА
МНОЖИНА
1. Попуни таблицу:
кестење
грожђе
пруће
перје
камење
јагњад
пилад
жбуње
цвеће
2. Упиши одговарајућу заједничку или збирну именицу (поред реченице напиши коју си именицу
употребио/-ла).
Газили смо суво _______________ у парку.
Ветар је њихао голе ____________ кестена.
У парку се играла група ______________.
Жуто ___________ ширило је опојне мирисе.
3. Лија, вук и веверица се спремају за вечеру.
Нацртај стрип, а жеље за вечеру ових јунака изрази збирним именицама.

Завршни

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 13.

Наставна јединица: Збирне именице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање појма збирних именица; повезивање са већ стеченим
знањима из граматике.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеска, наставни листићи, материјал за израду паноа.
ТОК ЧАСА

Решења проверавамо читањем.

Главни

Радимо задатке у Поукама, 15. стр.

Уводни

Правимо разредни пано са врстама речи. Уписујемо у њега све што смо до сада научили о
именицама. Пано може бити и у облику дрвета чија ће стабла бити врсте речи, а онда му
додајемо гране... Попуњаваћемо га како будемо проширивали наша знања.

Да проверимо шта смо научили.
1. Допуни следеће реченице водећи рачуна о томе када ћеш употребити једнину, множину, а
када збирну именицу.
Ветар је одломио највећу ___________ на липи.
Поред шуме је гомила сувог ___________________.
2. Пронађи и подвуци збирне именице.
Ветар је обарао снопље. Класје се крунило. Небојша је стављао на купе снопља, коље и
камење и тако их штитио од ветра. За то време јагњад су му побегла у жбуње, трње и
шипражје поред њиве.
Наставник прикупља наставне листиће и прегледа. Уочава где су најчешће грешили и даје
додатна објашњења.

Литература:

Завршни

На багрему су посечене три _____________ .

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 14.

Наставна јединица: Плави зец – Д. Радовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање мотива, ритма песме, неједнаке дужине стихова;
подстицање ученика за откривање експресивности песничке слике; буђење интересовања за
нове песничке теме (форме); откривање дубљих слојева песме; целовито доживљавање
поезије као естетске (различите од свакодневне) стварности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.5. 1СЈ.2.2.10. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, апликација
ТОК ЧАСА
Уводни

СКРИВАЛИЦА – ОТКРИВАМО САДРЖИНУ КУТИЈЕ – у кутији се налази играчка зеца.
Учитељ подстиче ученике да откривају шта би у њој могло да буде (Одгонетају: Ко скаче – а
мачка није? Ко скаче по пољани, а куче није?, итд.).
Ученици дају различите предлоге и када дођу до зеца, учитељ најављује циљ часа.

Интерпретативно читање учитеља.
Ученици пишу како су доживели песму.
Читају песму у себи, а затим следи изражајно читање целе песме (по деловима).
Ученици анализирају значај наслова.
Уочавају шта је у песми лепо, маштовито, занимљиво, необично.
Проналазе најлепши стих, најзанимљивији део, најдуховитије стихове.
Анализирају значај понављања на почетку стихова: да вам...
Разговарају о бајковитим елементима песме.
Анализирају ритам у песми, звуковно понављање, наглашене и ненаглашене слогове,
понављање одређених стихова, дужину строфа.
Уочавају лирске и епске елементе песме.
Разговарају о илустрацијама песме.
Дају предлоге за тему и поруке песме.
Расправљају о томе шта је писац постигао овом песмом, у чему је њена особеност, по чему
се она памти.
У пару подвлаче глаголе, уочавају глаголска времена и утврђују њихов значај за ток радње.
Такмичење парова: од пронађених глагола састављају нове.

Главни

Уколико остане времена, може се организовати додатна активност: ИЗАБЕРИ ШТА
ЖЕЛИШ
1. Ја сам глумац (пантомимом се дочарава шта зец ради).
2. Усмено описујем зеца из песме.
3. Изражајно читам.

Завршни

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Ђ. Лекић,
Методика разредне наставе, Нова просвета, Београд, 1993; Милија Николић, Методика
наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2010.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 15.

Наставна јединица: Градивне именице

Тип часа:обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање појма градивних именица; повезивање са већ стеченим
знањима из граматике.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада:
фронтални, индивидуални

Наставна средства: поуке о језику, свеска
ТОК ЧАСА

Јоца се спрема у госте
Обукао је најновије одело од памука, ставио кравату од свиле, обуо ципеле од коже, узео
штап од дрвета и упутио се пречицом ка Ланиној кућици од камена. Лана воли пријатеље.
Послужиће га медом и водом.

Уводни

 Погледајте и прочитајте причу која је написана на хамеру.

 О коме говори ова прича?
 Зашто су неке речи истакнуте?
 Којој врсти речи припадају?
 Шта оне означавају?
 Можемо ли да им одредимо број?
 Напиши испод слике колико воде има.

ЧАША ВОДЕ

МОРЕ ВОДЕ

Главни

КАП ВОДЕ

 Од чега је направљена твоја омиљена играчка?
 Све на свету саздано је од неке материје.
 Закључујемо:
Именице којима се означава нека грађа или материја називају се градивне именице.
Користе се у једнини и када означавају малу и када означавају највећу количину те
материје.

Литература:

Завршни

Радимо задатке у Поукама, 17. стр.
Решења проверавамо читањем.
На разредни пано додајемо још једну врсту именица.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 16.

Наставна јединица: Пепељуга – народна бајка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: подстицање логичког мишљења, критичког расуђивања и решавање
проблема кроз разумевање фабуле, ликова, допуњавање приче и одабир најбољих стратегија
у грађи приче; развијање естетских и етичких вредности; развијање способности слушања
бајки и препричавање, богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.5.
Наставне методе: дијалошка, монолошка, текстуална
метода, компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, апликације, слике, фотографије, интернет
ТОК ЧАСА

Ученици су десетак дана раније добили задатак да прочитају ову бајку из Читанке, затим су
подељени на групе и свака од њих требало је да пронађе слику, фотографију предмета из
богатог народног речника ове бајке. Ученици представљају своје резултате.

Уводни

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: Ми смо пронашли...

Разговарају о старим речима, врше корелацију са претходним знањем о Вуку Стефановићу
Караџићу.

Интерпретативно читање (учитељ).
Ученици разговарају о бајци, издвајају целине, изражајно читају бајку.
Проналазе тему, основни мотив – прогоњена пасторка.
Главни

Анализирају лик главног јунака – Пепељуге, уочавају промену њеног имена (Мара:
Пепељуга), трагичну судбину, послушност, трпељивост, страх. На примерима из текста
доказују колико је била незаштићена, шта јој је значила мајка.
Објашњавају зашто је народни стваралац мајку претворио у краву (она је ту, корисна је,
близу је, хранитељка је, нико неће посумњати у то која је њена улога).
У пару врше компарацију Пепељуге из ове и раније прочитане истоимене бајке.
Препричавају бајку по целинама, уз коришћење старих речи из текста.

* Ученици расправљају о положају Пепељуге као детета.

Литература: Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Милија Николић, Методика наставе српског
језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2010; Једноставни облици народне
књижевности /приредила Марија Клеут/, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2010.

Завршни

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 17.

Наставна јединица: Пепељуга – народна бајка

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: сагледавање жанровских и језичких карактеристика народне бајка,
анализирање споредних ликова; уочавање и функционално коришћење антонимских парова
речи; увежбавање ученика у сажетом казивању и сажимању израза; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.2.2.7. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.3.5.2.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

Понављање градива са претходног часа, подсећање на тему, основни мотив, лик Пепељуге;
ученици усмено препричавају бајку.

Ученици у групи анализирају споредне ликове, проналазе примере из бајке.
Задаци:
1. Пронађите и анализирајте очеве особине.
2. Пронађите и анализирајте маћехине особине.
3. Пронађите и анализирајте особине маћехиних кћерки.
4. Пронађите и анализирајте принчеве особине.
Расправљају о општељудским моралним начелима.

Главни

Ученици раде у групама, саопштавају своје резултате.
Помоћу језика бајке доказују да она припада народној књижевности.
Анализирају народне пословице и предлажу неке за поруке бајке.


Ко добро чини, боље дочека. Учини добро не кај се, учини зло, надај се. Зла се клони,
добру се поклони. Ко другом јаму копа, сам у њу пада. Ко се туђем злу радује, нек се
своме нада. Ко доброту сеје, љубав жање.

Ученици уочавају антониме: добро – зло; лепо – ружно, марљиво – лењо. Користе их у
реченицама које су садржински везане за „Пепељугу”.

ИГРА ПОРУКАМА – БИРАЊЕ ЗАДАТКА
3. Пепељугина си мајка. Шта би нам поручила? 4. Пепељугин си отац. Шта би нам поручио?
Ученици бирају најзанимљивије поруке.

Литература: Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Зона Мркаљ, Наставно проучавање народних
приповедака и предања, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2008.

Завршни

1. Пепељуга си из бајке. Шта би нам поручила? 2. Принц си из бајке. Шта би нам поручио?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 18.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Именице

Циљеви и задаци часа: понављање и утврђивање знања о именицама (врсте именица према
значењу); богаћење речника и развијање језичке културе.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада:
фронтални, индивидуални, групни

Наставна средства: Поуке о језику, наставни листић, видео-бим (графоскоп)
Уводни

ТОК ЧАСА
Час започиње језичком игром, уз упутства учитеља:
Именице са картончића стави у одговарајући коверат.
Такмичење редова: који ред ће брже и тачније разврстати именице у коверте залепљене на
табли.

Ученици подељени у четири групе заједно раде следеће задатке на наставном листићу:
1. Именице из текста разврстај у табелу.
У земљи Србији, у делу Краљева са ниским породичним кућама, поред самог Ибра, живео је
необични столар Мицко. Знали су га сви Краљевчани. Имао је жену Јану и верног пса
Бобика.
Сваког дана обилазио је падине Гоча. Знао је све шумско цвеће и дрвеће.
Дрвеће је волео и од њега је живео. Што је другима било злато, сребро или нафта, за Мицка
је било дрво. Кад му се родио син, дао му је име Јавор. По јаворовом дрвету. Кћерку је
назвао Јела. По витој јели.
Његова деца волела су Гоч, Ибар и Рибницу. У Рибници је било много воде, а око ње
јагњади, и деце која су се играла у песку.

ЗАЈЕДНИЧКЕ

ВЛАСТИТЕ

ЗБИРНЕ

ГРАДИВНЕ

Главни

ИМЕНИЦЕ

2. Испиши властите именице из текста које именују:
ЉУДЕ:
ЖИВОТИЊЕ:
РЕКЕ:
ПЛАНИНЕ:
НАСЕЉА:
Тачност решења проверавамо уз помоћ видео-бима (графоскопа).
Радимо задатке у Поукама о језику, 18–20. стр.
Тачност решења проверавамо читањем.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: довршити задатке у поукама и направити свој плакат за именице.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 19.

Наставна јединица: Именице

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености појмова везаних за именице.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задатак
ТОК ЧАСА

Давање упутства за рад.

Уводни

Подела контролних задатака.

Ученици раде контролне задатке.
Главни

Наставник даје додатна објашњења ако су потребна.

Ученици који пре краја часа заврше, могу да читају дечју штампу.

Литература:

Завршни

Анализа контролног задатка биће на следећем часу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 20.

Наставна јединица: Доживео/-ла сам у природи –
говорна вежба

Тип часа:
увежбавање

Циљеви и задаци часа: развијање и неговање културе усменог изражавања; преобликовање
учениковог спонтаног поетског доживљаја у стваралачки чин; развијање литерарно-комуникацијских искустава и способности; развијање способности (непосредног,
промишљеног) изражавања доживљаја; упознавање посебности детињства.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.4. 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6.
Наставне методе: дијалошка, монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: свеска, табла
ТОК ЧАСА

Уводни

ПРЕДВИЂАЊЕ – ПОГОДИМО КРАЈ (одломак из једног писменог састава)
Ближи се крај школске године, а самим тим и мој одлазак код деке. То за мене значи
много игре и смеха, а јако мало обавеза. А потајно се надам и понекој авантури...
Прошлогодишњу авантуру никада нећу заборавити. Дека и ја смо сплаварили
планинском реком. Било је ту много чамаца, нисмо били сами, тако да на то гледам као на
групну авантуру јер смо сви делили исти осећај задовољства. У почетку сам се мало
плашила те силовите, снажне и брзе горске краљице. Вода је била бисерна и тако
освежавајућа док су ме капи пљускале по лицу, и док се деда борио са њеним бунтовним
током и опасним брзацима. Сунце је било високо на небу и пекло би да ми нисмо тако брзо
јурили низ реку, па нисам ни осећала врелину тог августовског дана. Осећала сам једино
топлоту у образима од силног узбуђења које ме је обузимало. Река је била час дивља, час
мирна – напросто ме фасцинирала. Најбоље је било када смо чамцем наилазили на подводно
стење. Тада би он поскакивао и ударао снажно о површину воде, која би прскала свуда
около. Пејзаж кањона је био диван: тако жив, тако зелен, тако чист...

Ученици дају различите могућности завршетка овог рада и догађаја... Учитељ им објашњава
циљ часа.

Литература: Ђ. Лекић, Методика разредне наставе, Нова просвета, Београд, 1993;
М. Јањић, Савремена настава говорне културе у основној школи, Змај, Н. Сад, 2008.

Завршни

На крају часа проглашење најбољих говорних вежби појединаца. У пару тумаче латинску
пословицу: „Природа је и у најмањим стварима највећа.”

Главни

Ученици предлажу план за причање: опис природе, опис осећања, догађај, његов ток,
занимљивости, закључак.
Пишу тезе за своје излагање.
ТАКМИЧЕЊЕ:
Гласам за најузбудљивији, најлепши, најсликовитији опис.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 21.

Наставна јединица: Јесен је, јесен рана – писмена вежба

Тип часа:
вежбање

Циљеви и задаци часа: развијање способности писменог изражавања описа и доживљаја;
примена дескрипције и нарације; усавршавање правилног, читког и уредног писања;
подстицање на коришћење пуне реченице у писменом саставу.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних
радова, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеска, фотографија јесени, пано (дрво, налепљено лишће), композиција
Вивалдија Четири годишња доба
ТОК ЧАСА
Ученици разговарају о богатству јесени, природе, о њеним лепотама.
Расправљају о томе колико природа може да буде врело уметничког надахнућа.
Разговор о слици „Златна јесен” чувеног руског пејзажисте Исака Левитана (1860–1900).

Главни

Ученици предлажу о чему ће писати: опис врта, поља, планинског пејзажа, парка...
Сами бирају тему и дају наслов.
Описују јесен, користећи речи написане на табли.

Уводни

Ученици пореде боје са слике и са дрвета на паноу.
Слушају део о јесени из Вивалдијевог опуса Четири годишња доба.
Закључују да и народне песме певају о јесени, да је природа својим даровима обогатила
човека.
Описују боје јесени са слике и паноа и звукове (Вивалди), пишу их на табли (игра облачића,
тајанствени шапат, златножута, нежнозелена, нежни тонови, шушкање, роморење,
итд.).

Естетска процена радова

На табли су написана имена оних који читају, а поени се добијају сабирањем оцена свих
ученика.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној
теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003; Милија Николић, Методика наставе српског језика
и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

Ученици процењују написане радове. Све радове оцењују. Сви имају на наставним
листићима бројеве од 1 до 5. Када ученик прочита рад, о њему разговарају и предлажу
оцене.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 22.

Наставна јединица: Јесен – Војислав Илић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: разумевање и усвајање појмова описна песма, дванаестерац,
песничка, слика, мотиви, ономатопејски глаголи; откривање битних обележја поетског
исказа; откривање поетске функције ритма; развијање способности интерпретативног
читања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

МИСЛИ И РАЗМЕНИ МИСЛИ У ПАРУ
Учитељ је написао мисао француског песника Ламартина: „Ни у својим најлепшим сновима
човек није могао смислити нешто лепше од природе”.
Ученици писмено тумаче ту мисао.
Интерпретативно читање учитеља.

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Милија
Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд,
2010.

Завршни

МИСЛИ И РАЗМЕНИ МИСЛИ У ПАРУ
Ученици пишу и саопштавају како тумаче мисао Николе Тесле: „Нема ничега што би било
вредније проучити од природе”.

Главни

Провера естетског доживљаја ученика. Ученици саопштавају своје утиске, анализирају шта
је лепо у песми, шта је необично.
Уочавају дуге стихове, пореде их са песмом Плави зец. Тумаче повезаност дужине стихова
са расположењем у песми.
Читају песму у себи, а затим још једном гласно.
Одређују и записују тему песме.
Уочавају поруке песме.
Деле песму на мотивске целине и записују их: слика јесени, слика куће, слика домаћина окупљених око огњишта, слика магле.
Уочавају песничке слике.
Проналазе описне придеве.
Анализирају придев бајан; користе га у новим синтагмама: бајан сан, бајна хаљина...
Уочавају стилогене особине придева: дражестан, горд, златно.
Објашњавају како је настао глагол васкрснути.
Проналазе стилске вредности глагола прошуштати, пуцкарати; њихов ономатопејски
карактер.
ЈЕЗИЧКА ИГРА
У пару пишу што више реченица, користећи глаголе прошуштати, пуцкарати.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 23.

Наставна јединица: Читајмо изражајно

Тип часа: вежбање

Циљеви и задаци часа: усавршавање технике читања; развијање позитивног односа према
читању и интересовања за самостално читање; развијање сарадничких односа у оквиру
групе.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.2.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, наставни листићи са оценама
ТОК ЧАСА

Уводни

ОЛУЈА ИДЕЈА
Приказати насловну страну књиге Добрице Ерића Пусти пужу рогове. Ученици треба да
напишу идеје (асоцијације) везане за наслов књиге.
Ученици саопштавају идеје, разговарају о књигама као тајнама, о потреби читања.

Поделити ученике на неколико група.
На таблу поставити критеријуме за рангирање квалитета читања.
Течно чита текст као целину, правилно изговара речи, има
добру реченичну интонацију.

Оцена 4

Чита текст као целину углавном сигурно, правилно изговара
већину речи, има добру реченичну интонацију.

Оцена 3

Углавном сигурно чита реченицу као целину, углавном добро
изговара речи, чешће замуцкује, не прати у довољној мери
реченичну интерпункцију.

Оцена 2

Слабије чита, ритам је спор, замуцкује.

Главни

Оцена 5

Свака група треба да има идентичан број ученика, на сваком столу имају коверат са
текстовима које треба да прочитају (Све групе морају имати уједначену дужину и тежину
текстова.).

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

Групе смишљају називе. Свака група излази пред одељење, чита своје текстове, док остали
прате читање. Сваки ученик (ван групе која чита) даје своје мишљење о техници читања
(ученика који је читао текст) и образлаже га.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број:

Тип часа: четири
часа обраде, два
утврђивања

Наставна јединица: Личне заменице

24–29.

Циљеви и задаци часа: ученици треба да уоче везу између именица и заменица, да у
реченицама умеју да издвоје различите облике заменица, да одреде род и број, да
„пребацују” причу у различита лица, да користе заменицу као субјекат, да се правилно
служе заменицама при писању састава.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.2.4.3. 1СЈ.3.4.1.
1СЈ.3.4.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни листићи, Поуке о језику
ТОК ЧАСА
Личне заменице за једнину (род)
(ово може да се одглуми како би деца уочила једнину)
Милица и Јелена су позвале Наташу.
Милица је рекла Јелени:
„Сада ћемо ЈА и ТИ да окрећемо вијачу, а ОНА нека прескаче”.








Прво лице је оно које говори – ЈА.
Друго лице је оно коме се говори, саговорник – ТИ.
Треће лице је оно о коме се говори, предмет разговора – ОН, ОНА, ОНО.
Пошто личне заменице ЈА, ТИ, ОН, ОНА, ОНО упућују на појединачне личности, све су
оне у ЈЕДНИНИ.

Рад у пару:
1. У претходном примеру уместо имена девојчица стави имена дечака, а да бисте
направили једнакобројне екипе за фудбал, додај им и комшијско дете.
Пример: Душан и Марко су позвали Жељка и дете из комшилука. Душан је рекао Марку:
„ЈА и ТИ ћемо бити једна екипа, ОН и ОНО друга”.
2. Допуни следеће реченице:
__________ си моја најбоља другарица, а ____________ је мој најбољи
___________________.
Сваки дан _______________ купујем хлеб.

Активност

Ко овде говори?
Коју реч Милица употребљава уместо свог имена, а које речи уместо имена својих
другарица?
 Речи ЈА, ТИ, ОНА упућују на поједина лица, а неки пут и замењују њихова
имена, па се зато називају ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ.
Да видимо какве су њихове улоге у говору;
Ко је говорио? Са ким је говорио? О коме је говорио?

3. Замени именице личним заменицама:
Јована је рекла:
„Мишо, донеси цвеће, а Гоца нек понесе корпу”.
Личне заменице за множину (род)
– Турнир у малом фудбалу. Једна група је победила и хвали се, друга је изгубила и слуша
их, трећа се спрема за игру. Покушај да, у пару са другом из клупе, скицираш ситуацију.
(и ово треба одглумити)
Ми смо победили,
Ви сте слабији.
Сад су они на реду.
МИ (говорници)
ВИ (слушаоци)
ОНИ (ван говорне ситуације).



Личне заменице могу означавати и неки скуп, више њих на једном месту. При томе,
једна група могу бити они који говоре, затим они који их слушају и она група о којој се
говори, а која је ван ситуације.
И овде само заменица трећег лица има облике за сва три рода ОНИ, ОНЕ, ОНА и само
она упућују и на ПРЕДМЕТЕ И ПОЈАВЕ, личне заменице за 1. и 2. лице упућују само на
ЉУДЕ.

ЈЕДНИНА

МНОЖИНА

1. лице:

ЈА

МИ

2. лице:

ТИ

ВИ

3. лице:

ОН, ОНА, ОНО

ОНИ, ОНЕ, ОНА

Личне заменице су ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ.
Рад у пару:
1. Препиши текст тако да причање буде у трећем лицу множине, мушког или женског рода.
 Ја сам тајне увек шапутао мору. Желео сам да имам брод и да као гусари пловим морем.
Упознао бих подводни свет, а најбоља другарица би ми била Мала Сирена.
2. Следеће реченице допуни личном заменицом ОНА.
_____________ је моја другарица.
Са _______ идем у школу.
Од _______ понекад преписујем.
У мом срцу има посебно место за ___________.
Волим да се играм са ___________.
Често о _________причам.
– Да ли се заменица ОНА појављује увек у истом облику?
– Пробајте да и остале личне заменице употребите у другом облику.
ЗНАЧИ да су ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ.

Активност

ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

Личне заменице у улози субјекта
– У датим реченицама подвуци субјекат и предикат.


Санке су појуриле.

 Миша чита књигу.
– Сада уместо именице која означава субјекат стави одговарајућу личну заменицу.


ОНЕ су појуриле.

 ОН чита књигу.
– Напиши по једну реченицу у којој ће субјекат бити лична заменица за било које лице и
било који број.
Већ знаш да су именице често у улози субјекта у реченици.
– Пошто личне заменице упућују на именице, и оне могу да врше службу субјекта у
реченицама.
Употреба заменице ВИ из поштовања


Лична заменица ВИ упућује на друго лице множине. Али њу употребљавамо и када
говоримо (пишемо) о само једном лицу којем желимо да укажемо посебно поштовање и
почаст. Тада се ова заменица пише великим почетним словом (Ви, Вас, Вама).
– Напиши три реченице у којима ћеш личну заменицу ВИ употребити из почасти.

1. Неке именице у овом тексту су „досадне”. Замени их (тамо где је назначено)
одређеним обликом заменице и текст ће бити лепши.
Данас сам извукао санке на брдо и сео на санке. Санке су појуриле као вихор.
Наједном санке лупише о неки камен и ја падох на санке. Одмах сам устао из снега.
Пришао сам санкама и погледао санке. Санке су биле поломљене...
ПАЗИ: заменица ОНЕ може се појављивати у облицима: ЊИХ, ИХ, ИМ, ЊИМА!
2. Допуни реченице одговарајућим обликом личних заменица.
– Киша је лила целу ноћ. _____ се сливала низ прозоре. ______ капи су добовале по
стаклу. Од ________ песме нисам могао да заспим.
– Снег је вејао цели дан. _______ је завејао брег. Од ________белине очи сузе. По
_______ остају трагови мојих ципела.
– Које си заменице користио да би означио предмете и појаве? Ког је лица та заменица?
Пробај да употребиш 1. и 2. лице заменица за именовање предмета. Шта можемо
закључити?
– Личне заменице за 1. и 2. лице упућују само на лица, на људе и саговорнике.
Заменице за треће лице упућују и на ствари и појаве. Имају и сва три рода.

Активност

Личне заменице могу заменити речи које означавају предмете и појаве.

Личне заменице – вежбамо
1. Препиши текст тако да прича буде у првом лицу множине. Пре тога подвуци све
заменице.


Ја живим у подножју Авале. Моја школа је мала, али лепа. Ја имам пуно другара.
До школе ме увек прати Мајин пас.

– Издвој облике личне заменице ЈА и личне заменице МИ у овом свом тексту.
ЈА, МОЈА ...
МИ, НАША ...

2. Допуни реченице одговарајућим заменицама
Поштовани докторе!
Пишем ______, јер ми млађа сестра прави проблеме. ______ много воли чоколаду, али и
моје књиге. Отисци _______ прстију су на свакој _______ свесци.
Молим ________ да ми пошаљете нешто што ће умањити ______ апетит. Тако би мало
чоколаде остало и за _______, а _______ књиге би биле сачуване.

– Уочи који су облици личних заменица овде употребљени. Наведи те заменице.

3. Подвуци субјекат у датим реченицама:
– Ја волим исто што и ти.
– Весели смо ми!
– Саша и он су добри другови.
Домаћи: Поуке, 22–32. стр.
(домаће распоредити на све часове)
Обавезно допунити разредни пано са врстама речи!

Активност

Унапред ____________хвала!

Редни
број: 30.

Наставна јединица: Мјесец и његова бака – Б. Ћопић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са главним ликовима дела, њиховим особинама;
уочавање ијекавског изговора; уочавање идеје да постоји потреба сваког човека за љубављу
и пажњом; развијање способности повезивања језичкостилских елемената, идејних и
емоционалних слојева лирске песме.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.8. 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.2.2.7. 1СЈ.2.2.10. 1СЈ.3.2.7. 1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
текстуална метода, дијалошка

Облици рада: групни, индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: Ученици, подељени на групе, саопштавају шта су истражили:
1) пишчева биографија; 2) анегдоте о Бранку; 3) фотографије из пишчевог живота –
ученици своје написано излагање лепе после саопштавања на празан плакат са насловом
наставне јединице.

Учитељ интерпретативно чита песму, проверава утиске, ученици читају у себи; још једном
гласно читају по деловима.
ПОДЕЛА УЧЕНИКА НА ГРУПЕ – вође групе извлаче коверат са питањима.

Главни

Прва група: Зашто је писац дечака односно унука представио у лику Месеца? Које речи
највише користи писац у описима? Који стихови показују да је бака одустала од намере да
казни унука? Друга група: У којим стиховима је описана ноћ? Која строфа је најкраћа? Објасните зашто. Како је описан унук? Трећа група: Шта је лепо у песми? Који стихови показују време одласка унука? У чему бака највише ужива? Четврта група: У којим стиховима
преовлађује хумор? Шта је племенито у песми? Зашто је дат овакав наслов? Пета група:
Шта је у песми бајковито? Какав говор писац користи? Какав је ритам у песми?
Након саопштавања одговора ученици анализирају наслов, одређују тему и поруке песме,
разговарају о илустрацијама у Читанци.

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној
теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003; Тумачење књижевног дела и методика наставе,
уџбеник из методике наставе, други део, приредила Оливера Радуловић, Одсек за српску
књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, 2009.

Завршни

Ученици расправљају о томе шта мисле о кажњавању деце.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 31.

Наставна јединица: Октобарске боје у мом крају –
говорна вежба

Тип часа: вежбање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за изванлитерарно перципирање пејзажа;
развијање естетскога укуса ученика; развијање способности за откривање језичкостилских
могућности; неговање правилног односа према природи; развијање говорних способности;
правилно акцентовање; оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања;
корелација са ликовним стваралаштвом (ликовна обрада теме).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6.
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, монолошка

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, наставни листићи, компјутер
ТОК ЧАСА

Уводни

Учитељ на столу има онолико наставних листића колико има ученика. На сваком листићу
(различитих боја) написана је једна или више речи. Ученици излазе, узимају листић, гласно
га читају и лепе на пано (речи: висибаба, снег, сиво небо, киша, трепери, пут, лист, итд.).
Учитељ саопштава ученицима да на други пано одвоје речи које се односе на јесен (речи су
одабране тако да описују пејзаж). Ученици их разврставају. Учитељ најављује наставну
јединицу.

Учитељ са ученицима гради лексичке низове, на пример: лист (појмове везује за крај у коме
живе); приказује снимак на компјутеру, подстиче ученике да наведу што више речи које
описују лист (сув, жут, опао, црвенкаст, жут, зеленкаст, итд.).ф

Ученици описују небо (сивкасто, облачно, тмурно, уморно, итд.).

Главни

Учитељ понавља поступак за све речи.
Када се утврде групе речи, ученици описују свој крај, бирају речи које желе, могу додати и
нове.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003.

Завршни

Ученици ликовно представљају октобарске боје у свом крају.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 32.

Наставна јединица: Припрема за први писмени
задатак

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: На основу анализе домаћих задатака навести ученике да уоче грешке
у писању (композиционе, стилске, језичке, правописне) и припремити их за писмени
задатак.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: табла, свеске
ТОК ЧАСА
Уводни

Понављамо шта један добар писани састав мора да има.

Анализа домаћег задатка.
Анализу вршимо заједно.
Истицање увода, разраде, закључка, пасуса.

Писање речце ЛИ и НЕ.

Главни

Скретање пажње на најчешће правописне грешке:
Употреба знакова интерпункције.

Литература:

Завршни

Договор око писменог задатка.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 33.

Наставна јединица: Први писмени задатак

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: Проверити вештину и умеће примене стечених знања у писању
састава.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела вежбанки.

Упутства за рад.
Ученици добијају три теме.
Бирају једну и њу уписују у вежбанке.
Октобарске боје у мом крају
Јесен у мојој улици

Главни

Теме:

Јесење јутро
Ученици пишу састав.

Литература:

Завршни

Они који заврше пре звона могу да читају текстове по слободном избору.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 34.

Наставна јединица: Прича о дечаку и Месецу – Б. В.
Радичевић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности самосталне карактеризације ликова;
уочавање карактеристика фабуле и композиције; откривање етичких и идејних стајалишта у
тексту; уочавање корелације са ППД, наставом књижевности (народним веровањима и
предањима).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: индивидуални, групни
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА

Уводни

СЛАГАЛИЦА (позадина месец, звезде)
Разговор о месецу (корелација са ППД) и народним веровањима. Постоје објашњења о
настану месеца. По једнома, Месец је настао од Сунчевог зрака, а по другом Месец је
Сунчев брат. Према једној причи, на месецу се види орач који оре. Друга каже да је тамо
осликано гумно на коме се одвија вршидба жита, на којој је брат брата случајно ударио
лопатом. Месец је извор надахнућа у народној и уметничкој књижевности.
Учитељ чита причу, следи кратак разговор о тексту, усмерено читање ученика који причу
деле на целине.

Следеће целине, написане на табли, ређају према фабули: 2. Мамина прича; 3. Радојица
одлази у свет; 4. Месец се сусреће са трговцем; 1. Месец се сусреће са Радојицом.
* Ученици препричавају делове по целинама, хронолошки, а затим последњи део приче са
измењеним крајем.


Опишите лик трговца, своје мишљење потврдите примерима из приче.



Опишите лик Радојице, своје мишљење потврдите примерима из приче.



Пронађите моралне особине на примерима из приче.



Пронађите примере о учењу, радозналости и напишите своје мишљење о томе.

Главни

Ученици се деле на групе. Задаци:

 Објасните наслов, утврдите тему, поруке и објасните значај Месеца.
Ученици саопштавају одговоре, дискутују о њима и доносе закључке.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној
теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003.

Завршни

Ученици праве синтезу излагања, одговарају зашто је мамина прича нешто што се памти, у
чему је драж те приче. Они тумаче синтагму – сто хиљада пута, истичу: естетске, сазнајне
и васпитне вредности дела, запажају особеност стила. Запажају вредност рада и читања.
Констатују шта су научили из приче.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 35.

Наставна јединица: Пауково дело – Д. Максимовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање и разумевање кључних елемената лирског дела: ритам,
мотиви, ономатопеја; уочавање антонима у тексту; развијање позитивних етичких вредности
и естетскога укуса ученика; развијање способности за откривање језичкостилских и идејних
слојева дела; неговање правилног односа према природи.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.5. СЈ.2.2.6. СЈ.2.2.1. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.1.4.4.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: индивидуални, групни
фронтални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, наставни листићи, компјутер
ТОК ЧАСА



Паук је можда срце у танане нити прео.



Лепота природе је и у пауковом ткању.

Главни

Након интерпретативног читања учитеља, ученици откривају стихове у којима песнички
субјекат ужива у природи, ослушкује птичје речи, показује место радње, ствара поређења.
Уочавају: шта је лепо у песми, зашто је клупче сиво, колико је за паука вредна његова мрежа, зашто је његова мрежа плетиво, коју је реч и зашто песникиња ставила на почетак и крај
последње строфе.
Тумаче стих да се и паук обазрео.
Одређују тему, мотиве, песничке слике.
Тумаче наслов, дају предлог новог наслова.
Утврђују ритам, тумаче зашто је последња строфа најкраћа.
Проналазе и анализирају придеве и њихову стилогену вредност у опису пејзажа.
Тумаче стих: али ми беше жао.
Откривају поруке у песми:

Уводни

КОЛО-НАОКОЛО
Ученици су подељени на групе. Учитељ пројектује слику паукове мреже. На једном
наставном листићу, истом оловком около-наоколо пишу своје асоцијације и идеје везане за
пројекцију. На кружан начин их саопштавају.

 Природа ће нам чинити живот лепшим док је будемо чували.
* У пару траже речи супротног значења: узак, стрм, лево, дубок; пишу их у реченицама.
Домаћи задатак: Размишљам о пауковој мрежи.

Расправа о пауковом праву на живот.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990.

Завршни

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 36.

Наставна јединица: Анализа првог писменог задатка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочити најчешће грешке; развијати способност процењивања
квалитета писменог задатка.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ коментарише степен успешности израде писменог задатка одељења у целини:
похваљује креативност, занимљивост састава, писменост; истиче у чему су ученици највише
грешили; саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења.

Пре него што ученику дамо свеску, детаљно коментаришемо све грешке и оцену.
Сваком ученику предајемо рад са сугестијама о томе како може да напише побољшану
верзију састава.
Главни

У школске свеске записујемо најчешће грешке и како правилно треба урадити.
Читамо најквалитетније радове и образлажемо критеријуме квалитета и успешности.

Литература:

Завршни

Припремити се за исправак писменог задатка.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 37.

Наставна јединица: Исправак првог писменог задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање за самостално исправљање грешака које су на
претходном часу уочене.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА

Исправак писменог задатка ради се на десној страни, наспрам задатка који сте писали.

Уводни

Учитељ подсећа ученике о правилима израде исправка писменог задатка:

Ученици са табле преписују „заглавље” задатка.
Пишу исправак.

Литература:

Завршни

Читамо побољшане верзије састава оних ученика који су имали много грешака.

Главни

Учитељ пружа додатна објашњења ако је потребно.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 38.

Наставна јединица: Мој незаборавни доживљај –
говорна вежба

Тип часа: вежбање

Циљеви и задаци часа: развијање говорних способности; развијање способности за
откривање језичкостилских могућности; вежбе у правилном акцентовању.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6.
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, монолошка

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, наставни листићи, компјутер
ТОК ЧАСА

Уводни

Учитељ прича да је недавно организована позоришна представа. Ученици су глумили у
луткарској представи. За њих је то био незабораван доживљај. Он пројектује слику са
луткарске представе.
Он подстиче ученике да објасне шта је то незабораван доживљај. Најављује циљ часа.

Заједнички праве план причања:
Увод (у њему се описује шта је претходило доживљају)
Закључак (по чему ће се тај доживљај памтити)

Главни

Главни део (опис самог доживљаја, занимљиви детаљи)
Учитељ пише упутство: реченице треба да су јасне, описи сликовити, излагање јасно.
Ученици пишу план свог доживљаја, а затим га причају.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003.

Завршни

Ученици ликовно представљају свој доживљај.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 39.

Наставна јединица: Доживљај који ћу памтити –
писмена вежба

Тип часа: вежбање

Циљеви и задаци часа: развијање вештине писања; развијање способности за откривање
језичкостилских могућности; примењивање познавања одређених правописних правила и
правила о композицији текста.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.4. 1СЈ.2.3.6. 1СЈ.2.3.8.
Наставне методе: дијалошка, монолошка, метода
писаних задатака

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА

Учитељ подсећа ученике на то шта су радили на претходном часу. Најављује писмену
вежбу. Заједно са ученицима прави план писања:

разрада – у њој се одговара на тему, има више одељака, дају се појединости које су повезане
са уводом;

Уводни

увод – обично се пише један пасус, пружа интересантан приступ теми, не би требало да има
само једну реченицу;

закључак – (понављање главних мисли из разраде, али сажетим мислима; један одељак, две-три реченице).
Сваки ученик пише план своје писмене вежбе.

Литература: Милија Николић, Стилске вежбе, ЈНИП Просветни преглед, Београд, 2000; Б.
Павловић, Како написати писмени задатак : вежбанка за ученике основних и средњих
школа са примерима, Ваша књига, Београд, 2003.

Завршни

Читање радова, естетска процена.

Главни

Индивидуалан рад ученика.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 40.

Наставна јединица: Трнова Ружица – Браћа Грим

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике за доживљавањe књижевноуметничког текста и
самосталну и садржајну анализу бајке; оспособљавање ученика за самостално читање,
доживљавање, разумевање, свестрано тумачење књижевноуметничког дела (осећања,
фабула, радња, ликови, поруке...); васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма,
истинољубивости, солидарности; подстицање на уметничко стваралаштво.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.6.
Наставне методе: вербално-текстуална,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат, наставни листићи
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици се подсећају бајки које су читали, истичу народно и ауторско порекло ове
књижевне врсте.
РЕБУС – плакат (решавање ребуса: трн ’сова+ружа' + ''птица)

Главни

Учитељ проварева домаћи задатак, који се састојао у томе да ученици прочитају бајку код
куће. После још једног читања бајке, ученици се деле на четири групе, свака добија текст
дела бајке и питања.
Прва група (Шта желе цар и царица? Ко пориче царици да ће добити дете? Зашто је цар
организовао славље? Кога је позвао на славље? Чиме виле дарују дете? Шта је урадила
последња вила?
Друга група (Шта је цар наредио после славља? У какву је девојку израсла принцеза? Чиме
су вас изненадили принцезини родитељи? Како је принцеза искористила одсуство
родитеља? Шта јој је посебно привукло пажњу? Ко је био у собичку?)
Трећа група (Зашто је ограда прерасла дворац? О коме је царством кружила прича? Зашто су
многи цареви долазили пред двор? Шта им се догодило? Шта се догодило након сто година?
Шта одлучује царевић?)
Четврта група (Зашто је важно то што се навршило сто година од клетве? Шта се догодило
кад се царевић приближио трновој огради? Шта је царевић затекао у двору? Шта је очарало
царевића, па је пољубио принцезу? Како се завршава бајка?)
Ученици читају одговоре и дискутују.

БИРАЈ ЗАДАТАК ПО ЖЕЉИ – ученици се опредељују за један од задатака

Литература: Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у
наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003.

Завршни

1. Илуструј део који ти се допада 2. Нацртај стрип о бајци. 3. Драматизуј део бајке који ти се
највише допао. 4. Нацртај позивницу за позориште у коме се изводи Трнова Ружица. 5.
Замисли овакав крај бајке: „А потом се богато прослави венчање царевића и Трнове Ружице.
Одједном небо прекри таман облак, одјекну страшан крик…” Настави бајку.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 41.

Наставна јединица: Трнова Ружица – Браћа Грим

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: откривање етичких и идејних елемената у бајци; откривање
повезаности језичкостилских елемената и идејних слојева текста; откривање битних
обележја прозног исказа; развијање литерарних аналитичко-истраживачких способности;
развијање способности образлагања, анализе, синтезе и закључивања; уочавање одлика
ауторске бајке.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, илустративно-демонстративна, дијалошка, метода компарације

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, плакат, компјутер
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици бирају најзанимљивији стрип, илустрацију, драматизацију, позивницу, крај бајке.

Ученици у пару праве табелу реалних и фантастичних мотива, уочавају слојевитост прозног
исказа.
У пару издвајају позитивне и негативне ликове и пишу њихове особине.
У пару издвајају нарацију, дескрипцију и дијалог.
Главни

Самостално траже бројеве. Утврђују њихов значај за бајку.
Анализирају глаголска времена и откривају њихов значај за уверљивост приповедања.
Закључују да је љубав допринела обрту у бајци.
ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА
Расправа о љубави, актуализација.

Ученици гледају инсерт из цртаног филма Трнова Ружица.



Праве компарацију између књижевног текста и филма.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 42.

Наставна јединица: Употреба заменице ВИ из поштовања

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити сазнања о заменицама; оспособити ученике
да самостално закључују на основу аналитичког приступа и да систематизују градиво;
проширити и уобличити у чврсту целину сазнања о заменицама; увежбавање употребе
личне заменице „Ви” из поштовања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.2.4.7. 1СЈ.3.4.2.
Наставне методе: монолошка, дијалошка

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, графоскоп, плакат, речник, компујутер, наставни лист
ТОК ЧАСА

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010; Душка Кликовац, Граматика српског
језика (за основне школе), Српска школска књига, Београд, 2008.

Завршни

ПРОНАЂИ ГРЕШКУ – ОЦЕНИ СЕБЕ Учитељ дели наставне листиће са погрешно
написаном заменицом Ви, са бодовном листом на крају. Ученици исправљају грешке.
Проверавају бодове и према броју бодова дају себи оцену.

Главни

Учитељ упознаје ученике да и у обраћању људима постоји бонтон. Учитељ саопштава назив
наставне јединице, то чини касније на предлог ученика. Проверава знање личних заменица.
Пројектује слику манастира Хопово.
Ученици су захвалили игуману и написали на разгледници:
Поштовани оче,
Хвала Вам што сте нас лепо дочекали и испричали дивне приче о Хопову.
Ученици уочавају начин обраћања старијој особи.
2. Приређена је дивна представа за децу.
Деца су се захвалила директору школе.
Поштовани господине директоре,
Хвала Вам што бринете о нама. Нама Ви увек помажете и
зато смо Вам много захвални. Ваши ученици из...
Ученици уочавају употребу заменице ВИ из поштовања, начин писања, предлажу назив
наставне јединице. Предлажу правило коришћења, које учитељ пише на табли.
Деле се у групе. На листићима имају илустрације шта и кога посећују (Бели двор – краљ,
стадион Црвене звезде – тренер, Сава центар – управник, Зоо-врт Палић – директор, дечје
одмаралиште – портир, Љубивоје Ршумовић) – обраћају им се текстом који сами смисле.
Користе заменицу Ви.
Ученици саопштавају шта су написали. Све групе прво читају задатак број један, пореде
одговоре, објашњавају како су написали заменицу Ви.

Уводни

Учитељ саопштава ученицима да ће на плакату наћи нешто што добро знају. То је БОНТОН.
Учитељ проверава да ли ученици знају значење те речи, а онда им задаје да у речнику
пронађу реч и открију њено значење. Подсећа их на нека правила:
Чаробне речи
Кад хоћеш да ти неко нешто дâ, реци молим. Кад нешто добијеш, реци хвала. Ако дајеш
неком нешто, реци изволи, а ако погрешиш, извини.
Телефонирај пристојно
Кад зовеш пријатеља на кућни телефон, обавезно се представи и реци с ким би хтео да
разговараш. Није довољно рећи: „Ја сам”, чак и ако мислиш да његови родитељи познају
твој глас. Телефоном треба говорити јасно и разговетно и не викати.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Чик да погодите због чега су се
Тип часа: обрада
број: 43.
посвађала два златна брата – Д. Ерић
Циљеви и задаци часа: развијање естетског сензибилитета, стваралачке имагинације и
креативности; упознавање посебности детињства; развијање способности интерпретативног
читања; развијање сценског говора и сценског покрета, ослобађање емоција и развијање
љубави према сценској уметности; уочавање да хумор и духовитост помажу у решавању
проблема; буђење интересовања за нове књижевне теме; продубљивање знања о драми,
уочавање функције дидаскалија.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.2.7. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.3.2.7. 1СЈ.2.5.3.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстуална Облици рада: фронтални,
методa
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, хамер, фотографије
ТОК ЧАСА
Уводни

ОТКРИВАМО ТАЈАНСТВЕНУ ЛИЧНОСТ: На хамер учитељ ставља неколико покривених
фотографија. Фотографије приказују село, фрулу, пут, наслов неке збирке песама Д. Ерића и
на крају фотографију самог песника. Учитељ почиње причу: „У једном селу живи песник.
Његова кућа изгледа овако...” Ученици погађају која би то личност могла бити.

Интерпретативно читање по улогама. Ученици закључују зашто је ово дело драмски текст.
Читају текст најпре у себи, а затим наглас.
Анализирају смењивање поетског и прозног текста.

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод
за уџбенике, Београд, 2010; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности,
Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Домаћи задатак: БИРАЈ ШТА ЖЕЛИШ: илуструј део текста, пронађи музику коју би волео/-ла да слушаш док се текст изводи у позоришту, нацртај стрип, напиши песму, опиши неки
лик из текста.
ЧИТАЊЕ ТЕКСТА ПО УЛОГАМА

Главни

Уочавају бајковиту функцију Сунца и Месеца и упоређују (пишу на табли и у свескама)
драму са песмом Прича о дечаку и Месецу Б. В. Радичевића и Мјесец и његова бака Б.
Ћопића. Уочавају сличности и разлике. Објашњавају функцију Сунца и Месеца. Уочавају
митски утицај, као и повезаност ове две појаве у свакодневном животу.
Проналазе делове текста који показују особине главних и споредних јунака.
Прате интерпункцијске знаке и закључују колико они утичу на динамику радње.
Расправљају о томе зашто јунаци немају имена.
Проналазе део о Оклагији и расправљају да ли су јунаци стварно добили батине, или се
писац шали.
Проналазе најдуховитије сцене.
Уочавају шта је лепо у драмској радњи.
Проналазе дидаскалије и тумаче њихов значај.
Истичу поруке драмског текста.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 44.

Наставна јединица: Чик да погодите због чега су се
посвађала два златна брата – Д. Ерић

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање способности компарације песничког и ликовног
стваралаштва; повезивање граматике и књижевности; развијање такмичарског духа;
развијање способности вредновања; уочавање да одрастање може донети неугодности и да
оно тражи одговорно понашање; неговање доброг читања; развијање сценског говора и
сценског покрета, ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.4.5.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстуална Облици рада: фронтални,
метода
индивидуални, групни
Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, наставни листић
ТОК ЧАСА
Уводни

Кратак осврт на претходни час. Преглед домаћих задатака.
Ученици уочавају значај придева ЗЛАТАН.
Изводе речи од овог придева (Игра речи: златник, златар, злато, златокоса, златоруни,
Златко, Златановић, итд.)
Откривају синонимију тог појма: Шта све може бити златно? Дају своје примере.

ТАКМИЧЕЊЕ У ИНТЕРПРЕТАТИВНОМ ЧИТАЊУ ПО УЛОГАМА
ЗАДАТАК:
Прочитај текст тако да гласом дочараш занос, дивљење и одушевљење.

Главни

Ученици предлажу три ученика који ће бити у жирију.
На табли написати критеријуме за добру глуму и читање. Сваки ученик оцењује
интерпретаторе (листић са бројевима од 2 до 5). Жири сабира оцене и пише ранг-листу на
табли. Ученици се такмиче у читању.
Након такмичења, ученици се самоиницијативно деле у групе према одабраном задатку.
1. Наставите драму.
2. Део текста ставите у индиректан говор.
3. Наставите драму, уведите још једну личност.
4. Према драми саставите причу.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Милија Николић, Методика наставе српског језика и
књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

Анализирају одговоре.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 45.

Наставна јединица: Позно јесење јутро – И. Секулић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: подстицање на активну и стваралачку улогу маштања; развијање
способности усменог изражавања утисака о прочитаном тексту; оспособљавање ученика за
изванлитерарно перципирање дела; развијање способности комуницирања с ликовним и
музичким делом; развијање естетског сензибилитета, стваралачке имагинације и
креативности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.3. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4. 1.СЈ.1.5.7.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстуална
метода, метода компарације

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, плакат, Радна свеска
ТОК ЧАСА

Главни

Учитељ интерпретативно чита текст, проверава естетски доживљај. Након тихог усмереног
читања, ученици проналазе део који им се највише допада.
Одговорају на питања: шта је лепо у опису, шта се догађа са животињама у јесен, како је
приказан бик, а како врабац.
Анализирају како биљке доживљавају јесен.
Проналазе део у коме је описана барица.
Објашњавају зашто је књижевница особине живих бића дала неживој природи.
Запажају који звуци и мириси долазе из шуме.
Проналазе групе речи којима се приказује позна јесен.
Закључују, на основу описа, шта је пејзаж.
У пару проналазе описне придеве и трагају за новим који би могли заменити пишчеве.
Читају део текста без придева и закључују у чему је стилогена вредност описних придева.
Деривација речи: од појединих придева граде нове речи. Одређују тему и поруке.
ИГРА РЕЧИМА

Уводни

Учитељ на таблу ставља плакат – ИГРА АСОЦИЈАЦИЈА
1. (море, сладолед, плажа, распуст) = лето
2. (жута, птице селице, ђаци, киша) = јесен
Ученици описују јесен.

Ученици посматрају изглед БАРИЦЕ и ЛИСТА (плакат). Проналазе описне придеве о њима
и пишу их на плакат. Те придеве користе у реченицама.
Пореде текст са илустрацијама у Читанци, уочавају боје, тему, итд.

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Одговарају на неколико питања из Радне свеске (по избору учитеља) и анализирају
одговоре.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 46.

Тип часа: провера

Наставна јединица: Личне заменице

Циљеви и задаци часа: провера стечених знања о личним заменицама.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.2.4.3. 1СЈ.3.4.1.
1СЈ.3.4.2.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, метода
писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задатак
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролних задатака.

Давање упутства за израду задатака.
Ученици раде контролни.
Главни

Наставник даје додатна објашњења ако су потребна.
Ученици који заврше пре краја часа читају дечју штампу.

Литература:

Завршни

Анализа контролног на следећем часу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 47.

Наставна јединица: О Вуку Караџићу – говорна вежба

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање правилног односа према традицији и историји српског
народа; развијање љубави према домовини; неговање успомена на рад великана српске
прошлости; проширење сазнања о Вуковој свестраној личности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.7. 1СЈ.1.3.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстуална Облици рада: фронтални,
метода
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, плакат, Tršić – Kuća Vuka Karadžića
www.riznicasrpska.net/riznicasrpska/index.php?topic=30.0
ТОК ЧАСА

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

ЗАМИСЛИТЕ Учитељ подстиче ученике да маштају и замисле да су они редитељи. Који
биографски детаљ би приказали у филму о Вуку? Ученици одговарају у пару, читају
предлоге.

Главни

Учитељ пушта снимак Вукове куће. Ученици одговарају шта запажају, шта им је необично.
Закључују како се некад живело, у селима без школа, струје.
Подсећају се Вуковог доприноса развоју српског језика и писма.
Ученици саопштавају шта је све Вук сакупљао.
Учитељ поставља питање зашто је значајан Вуков рад на сакупљању народних пословица.
Открива трећи део плаката.
Ученици у пару тумаче пословице о пријатељству и саопштавају своја виђења.
Више вриједи ваљан пријатељ, нег’ рођени брат.
И један је непријатељ много, а сто је пријатеља мало.
Послије Бога ништа није боље од добра пријатеља.
У невољи се познаје право пријатељство.
Фала је први корак пријатељства.
Учитељ поставља питање шта би ученици написали на плакату поводом Вуковог рођендана.
Ученици у пару предлажу текст.

Уводни

ОТКРИВАМО ТАЈАНСТВЕНУ ЛИЧНОСТ
Учитељ открива део паноа.
1.Ученици треба да погоде ко је написао ове речи: „Ја сам се у Србији родио и узрастао и
зато ми се чини да на свијету нема љепше земље од Србије, ни љепшег места од Тршића”.
Ученици коментаришу ову мисао.
2. Учитељ им поставља питање: Да ли знате шта је написао Вук о својој кући? Открива им
други део паноа. Турци су за време Карађорђеве владавине палили десет пута Вукову кућу.
У време преноса Вукових посмртних остатака из Беча у Београд 1897. године, два сељака из
Тршића поболи су велики храстов крст на месту где је била кућа у којој се Вук родио. Тај
храстов крст и данас стоји у Вуковој спомен-кући у Тршићу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 48.

Наставна јединица: Јетрвица адамско колено – народна Тип часа: обрада
песма

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике да схвате и усвоје темељна морална начела;
развијање способности рационалног стваралачког мишљења на предметно-садржајном слоју
текста; развијање способности аргументовања, коментарисања, просуђивања, образлагања и
закључивања; развијање поштовања према културном наслеђу; истицање вредности усменог
народног стваралаштва; уочавање одлика епске радње, ликова, дијалога.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.3.2.7. 1СЈ.3.5.2.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, компјутер
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици саопштавају шта су сазнали (групни истраживачки задаци дати пре десетак дана
пре часа): о животу патријархалне породице некада, о ковиљу, адамском колену, Васкрсењу,
народним веровањима о биљкама. Ученици саопштавају шта су истражили, користе
компјутер.

Након интерпретативног читања песме, ученици пишу о свом естетском доживљају.
Проналазе најлепши и најпотреснији део.

Проналазе стихове који показују Ковиљкину племенитост, разборитост, храброст, итд.

Главни

Уочавају тему; пореде ликове Винке и Ковиљке. Износе своје моралне ставове о њима.
Тумаче вредности деминутива у њиховом опису: јетрвице, а не јетрве.
Анализирају вредности породице и значај поштовања традиције.
Изражавају своје мишљење о љубави, родољубљу и добрим делима.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси,
Змај, Нови Сад, 2003; Тумачење књижевног дела и методика наставе, уџбеник из
методике наставе, други део, приредила Оливера Радуловић, Одсек за српску
књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, 2009.

Завршни

Уочавају поруке песме, анализирају појам адамског колена. Трагају за примерима адамског
колена у свакодневном животу и разговарају о њима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 49.

Наставна јединица: Јетрвица адамско колено – народна Тип часа:
песма
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање свести о важности и улози љубави у животу; развијање
смисла за неговање хуманих односа и племенитих осећаја; истицање да човекова љубав у
животу треба да буде значајан смисао његовог живота; развијање свести да је слобода
вредност која се налази испред свих других; доживљавање епске поезије као естетске
стварности; развијање позитивних етичких вредности и естетског укуса; развијање свести о
језичким вредностима у обликовању различитих садржаја.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА
Утврђују тему песме. Анализирају ритам, закључују на основу којих је елемената ово
књижевно дело епска песма.

Уводни

Ученици још једном читају песму по деловима.

Проналазе делове песме у којима је описан народ, истичу његову улогу, повезују је са
истраживачким задацима из првог часа.

Уочавају делове фабуле епске песме.
Проналазе стихове који показују драмску напетост у радњи.
У пару:
а) проналазе и анализирају значај дијалога;
в) проналазе лирске делове;

Главни

б) проналазе бајковите делове;
г) тумаче шта значи Васкрсење у песми; уочавају његову симболику, истичу значај религије
у понашању главне јунакиње;
д) анализирају стилску вредност интерпункцијских знака;
ђ) проналазе места у којима се приказује положај двојице браће.

У пару замишљају да су на месту Ковиљке. Пишу њене поруке деци, а затим их читају.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Тумачење књижевног дела и методика наставе, уџбеник из методике
наставе, други део, приредила Оливера Радуловић, Одсек за српску књижевност,
Филозофски факултет, Нови Сад, 2009.

Завршни

МАШТАМО – Ученици замишљају да су новинари. У пару Ковиљки постављају по два
питања, а затим их читају.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 50.

Наставна јединица: Народне лирске обичајне песме (по
избору)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са древним врстама лирских песама и њиховом
практичном наменом (извођење ових песама везано је за музику, игру, костиме); неговање и
чување обичаја.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.7. 1СЈ.1.3.5. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.2.3.5. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, илустративно-демонстративна, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, компјутер
ТОК ЧАСА

Главни

Посматрају Кићење невесте Паје Јовановића. Учитељ чита песму и касније ставља пано са
текстовима.
Заран', куме, заран', стари свате!
Моли вам се женикова мајка:
зарана јој снау доведите,
да донесе сунце у недрима,
у рукав'ма сјајне месечине.
Ученицима објашњава да је у народним песмама опеван сваки тренутак свадбе. Једне се
певају кад се проси девојка, друге кад се по девојку путује, на повратку, у младожењиној
кући. Највише се пева о млади и младожењи, као и младожењиној мајци.
Учитељ чита још неке песме, причају о обичајима. Упознаје их са народним успаванкама.
Ученици закључују шта су обичајне песме; да су име добиле према речи обичај. Богате су
описима, придевима, све је раскошно.
Учитељ пројектује на компјутеру текстове неколико успаванки и слике старих колевки.

Уводни

МОЗГАЛИЦА (Ученици у пару пишу све оно што знају о обичајима за време свадбе).
Саопштавају шта су написали.
Пишу шта знају о старим сватовским обичајима. Саопштавају шта су написали.

Ученици у пару пишу своје утиске о песмама.
Разговарају о вредностима ових песама, народној традицији, потреби да што више знамо о
нашој прошлости.

Литература: Ђ. Лекић, Методика разредне наставе, Нова просвета, Београд, 1993;
Зоја Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије, Завод за уџбенике и наставна
средства, Бања Лука, 2004; Весна Маријановић, Маска, маскирање и ритуали Србије,Чигоја,
Београд, 2008.

Завршни

Ученици у пару размењују мисли о вредностима ове поезије. Пишу шта мисле о овим
песмама. Саопштавају шта су написали.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 51.

Наставна јединица: Народне лирске обичајне песме (по
избору)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са вредношћу и значајем народне књижевности
и оспособљавање за самосталну анализу књижевног дела.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.7. 1СЈ.1.3.5. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.2.3.5. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, илустративно-демонстративна, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: збирка народних песама, свеске
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ на почетку часа поставља питања ученицима:
– Шта је то народна књижевност? Које врсте књижевних дела спадају у народну
књижевност?

Лирске врсте народне књижевности чине песме са различитом тематиком. Зато се лирске
песме деле на:


обичајне песме (успаванке, сватовске песме и др.);



љубавне песме;



песме о раду;

Главни

 шаљиве песме.
Обичајне лирске песме описују најважније догађаје у животу човека: рађање детета,
најраније детињство, дешавања пре, у току и непосредно после венчања и тугу за умрлим.
Које би то песме биле везане за рођење и за рано детињство? Знате ли неку?
Наведите неки обичај везан за младу и свадбу.
НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ
ЕПСКО-ЛИРСКА

ЛИРСКА

БАЈКЕ

БАЛАДЕ

ОБИЧАЈНЕ

БАСНЕ

РОМАНСЕ

ЉУБАВНЕ

ПРИЧЕ

ШАЉИВЕ

ПОСЛОВИЦЕ

ПЕСМЕ О РАДУ

Изабери три обичајне песме, препиши их и анализирај.

Литература: Ђ. Лекић, Методика разредне наставе, Нова просвета, Београд, 1993; Зоја
Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије, Завод за уџбенике и наставна средства,
Бања Лука, 2004; Весна Маријановић, Маска, маскирање и ритуали Србије,Чигоја, Београд,
2008.

Завршни



ЕПСКА

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 52.

Наставна јединица: Кроз васиону и векове – М.
Миланковић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности повезивања спознаја и проницања у односе
тих спознаја; развијање способности властите имагинације; развијање способности
откривања емоционалних и мисаоних импулса научно-популарног текста; развијање
способности замишљања, слушања, читања, говорења, критичког процењивања и закључивања; неговање љубави према завичају и домовини; уочавање одлика стила.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.8. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, илустративно-демонстративна, метода писаних радова

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, компјутер
ТОК ЧАСА

Ученици саопштавају резултате својих истраживачких задатака: прича о Даљу, прича о
Милутину Миланковићу, о васиони, београдској опсерваторији, небеским телима; учитељ
приказује слике на пројектору.

Уводни

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА:

Након упознавања са текстом, разговора о утисцима, ученици у пару уочавају шта је реално
описано.

1. Опишите кућу Милутина Миланковића.
2. Опишите како су се играла деца.

Главни

Деле се на више група. Раде следеће задатке:

3. Опишите како су се деца васпитавала.
4. Опишите како замишљате лик Милутина Миланковића.

Литература: Ђ. Лекић, Методика разредне наставе, Нова просвета, Београд; 1993.
Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности, Педагошки
факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

Вође група читају радове, води се расправа о њима: да ли су јасно написани, да ли су
одговорили на постављени задатак, колико су занимљиво писали, итд.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Ученици још једном интерпретативно читају текст по пасусима, врше локализацију текста,
одређују тему.

Уводни

Редни
Наставна јединица: Кроз васиону и векове – М.
Тип часа: обрада и
број: 53.
Миланковић
утврђивање
Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са појавом да љубав према завичају надахњује
уметнике, научнике, обичне људе; упознавање, чување, развијање и поштовање властитог
националног и културног идентитета у књижевним и научно-популарним делима; развијање
способности рационалног стваралачког мишљења; развијање интелектуалне радозналости и
тежње за проширивањем сазнајних хоризоната; упознавање и усвајање појма научно-демонстративни текст.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.3.2.7.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
Облици рада: индивидуални,
компаративна метода
фронтални
Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА

Разговорају о тексту према следећем плану:
1. Деца су се, у прошлости, на територији која је била под Аустроугарском, школовала
на немачком језику, иако им је матерњи био српски језик – као Милутину
Миланковићу. Наш научник је одмалена ценио вредност матерњег језика, знао је
многе епске песме напамет, али је вредно учио и на страном језику. Ученици
процењују колико је знање језика значајно у животу научника и у обичном животу.
2. Милутин Миланковић је као дечак маштао о томе шта ће постати у животу. Ученици
расправљају о томе колико је значајно имати у животу план о својој будућности.
3. Њиве Миланковићевог оца су биле разбацане по атару у Даљу. Ученици расправљају
о Миланковићевом пореклу, о значају земље за сваког од нас. Запажају да нас њиве
хране, а посао на њивама је напоран и тежак.
4. У неким кућама су гувернанте чувале децу. Ученици анализирају економски положај
неких српских породица у прошлости.
5. Миланковићева кућа је имала библиотеку. Ученици уочавају важност читања и
библиотеке за српског научника. Разговарају о читању као неопходном кораку у
стицању знања.
6. Миланковићу је и као светски познатом научнику био важан родни крај. Ученици
говоре о родном крају, наводе примере још неких личности које родни крај носе у
срцу.

Главни

Учитељ ставља плакат са стиховима књижевника Слободана Станишића:
Детињство
Детињство је чаробно клупко
што се врло брзо одмота
у свилен конац успомена
које памтимо целог живота.
Детињство личи на путовање,
пут превалимо док смо мали,
а после дуго причамо себи
како смо лепо путовали.
Ученици тумаче мисли овог књижевника, пореде га са идејном основом Миланковићевог
текста.

Завршни

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 54.

Наставна јединица: Придеви

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: поновити и проширити знања о придевима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеска, табла
ТОК ЧАСА

Учитељ најављује тему часа и упућује ученике да пажљиво прочитају следећи кратак текст
јер их после тога очекују питања:

– Подвуци именице у датом тексту. Шта о свакој од тих именица знамо?
– Која нам врста речи ближе описује оно што именице именују?

Уводни

Бели лептирић је слетео на шарени цветић. Радознала Маја је братовом мрежицом
покушала да га ухвати. Али враголасти лептир одлете ка плавом небу.

– Подвуци придеве у тексту.
– Које врсте придева имамо?
– Објасни сваку од њих и дај неколико примера.

Учитељ упућује ученике на обнављање досадашњег градива о придевима.
– Можете радити и у пару.
– Пошто ураде задатке за једну врсту придева, читамо решења, па тек онда радимо даље.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: довршити задатке које нисмо стигли да урадимо на часу.

Главни

– Обнављаћемо тако што ћемо радити задатке у Поукама од 34. до 38. стране.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 55.

Наставна јединица: Бескрајна прича – Михаел Енде

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности перципирања, предочавања, меморисања,
разумевања, расуђивања, критичког и стваралачког мишљења; развијање способности
индивидуалног и нијансираног изражавања искуства и властитих доживљаја изазваних
сусретом и комуникацијом с литерарним текстом; развијање љубави према књизи;
развијање читалачких интересовања и мотивисање ученика за самостално читање лектире;
стицање навике и културе читања; упознавање света књиге; тумачење одломка из романа.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА

Након што ученици саопште своје идеје, учитељ најављује наставну јединицу.

Уводни

ШТА КРИЈУ КЊИГЕ? ОЛУЈА ИДЕЈА

Учитељ чита одломак.
Ученици пишу како су доживели текст из романа.
Уочавају значај наслова Бескрајна прича. Предлажу другачији наслов.
Врше локализацију текста, анализирају ванвременске и ваннационалне вредности текста.
Анализирају Бастијанов однос према књизи.

Главни

Описују Бастијанов лик на примерима из текста.
Успостављају компарацију између ове приче и текста Кроз васиону и векове М.
Миланковића (однос према књизи, образовању).
Уочавају поруке.
Проналазе народне умотворине о књизи и знању: Знање – имање, Књига је најбољи друг, итд.
Одгонетају загонетку: Корице има – нож није, листове има дрво није. (Књига)

Читају поруке, најлепше пишу на паноу.

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

У пару пишу поруке: НАШЕ ПОРУКЕ БАСТИЈАНУ

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 56.

Наставна јединица: Описни и присвојни придеви

Тип часа:
проширивање знања

Циљеви и задаци часа: поновити и проширити знања о придевима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, наставни листић
ТОК ЧАСА
Учитељ најављује тему часа, пише реченице на табли и помоћу питања које поставља
ученицима проверава колико су савладали основна знања о придевима.
Виолета је Јованова сестра. Она воли да шета дунавским кејом.
– Издвој придеве у овим реченицама.
– Којој врсти придева они припадају?
– Прошири реченице описним придевима.

Уводни

– Понављамо присвојне придеве радећи задатке у Поукама, 38–42. стр.
– Ученици раде наставни листић (дат у прилогу).
1. Ово је одломак из приче Крпењача Д. Лукића. Плавом бојом подвуци описне придеве, а
зеленом присвојне.
„Зато што је направљена од бакине зимске чарапе, од сестрине беле чарапице, од Миркове
ногавице, од татине рукавице, од поставе дединог капута, од парчета мамине кецеље и од
моје старе поцепане марамице.”
2. Поред сваког описног придева, напиши придев супротног значења.
стар – ____________
леп – ______________
прав – ____________
сув – ______________
спор – ____________
весео – ____________
хладан – __________
тврд – _____________
3. Од датих именица направи присвојне придеве.
Иван – ____________________
Београд – ___________________
Милан – ____________________
Весна – _____________________
Урош – _____________________
Шабац – ____________________
Рашка – ____________________
4. Допуни реченице одговарајућим придевима.
Шетала је _______________ кејом и посматрала _______________ веслаче.
(Сава)
(Шабац)
На журки је упознала ________________ сестру и __________________ брата.
(Лазар)
(Милош)
Прочитала је _____________ песме док је путовала ____________ долином.
(Ерић)
(Морава)

Главни

Читањем проверавамо тачност решења и ученици сами себе оцењују.
Веома је важно да уоче где најчешће праве грешке.

Завршни

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 57.

Наставна јединица: Подела улога – Г. Тартаља

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности аргументовања, коментарисања и
просуђивања; рецепција драмског дела; развијање сценског говора и сценског покрета,
ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности; усвајање појмова хумор
и пародија.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.2.1. 1СЈ.2.5.1. 1СЈ.0.1.8. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.2.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: читанка, хамер са укрштеницом
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

У зависности од резултата гласања, пишемо другачији крај приче.
Домаћи задатак: увежбати читање по улогама.

Главни

Учитељ најављује тему часа: Данас ћемо радити драмски текст Подела улога, али пре тога да
се подсетимо шта је то драма, шта она мора да има.
– Где се изводи драма?
– Шта је потребно да би се она извела на позорници?
Слушамо драму са ЦД-а.
– Ко су ликови у овој драми?
– На каквим мукама се нашао редитељ?
– Зашто дечаци нису хтели да глуме магарца, а све остале животиње су радо глумиле?
– Које то особине магарац има? Које су његове добре особине?
– Ко је нашао решења за проблем?
– Које особине су показали дечаци када су се због штрудле предомислили?
– Како је редитељ поступио на крају?
– Да ли мислите да је био у праву? Да ли тако сме да се поступа са децом?
– Три ученика нека образложе своју тврдњу да је редитељ добро поступио, а три супротну
тврдњу.
– Остали ученици биће публика која ће својим гласањем одлучити ко је у праву.

Уводни

Учитељ позива ученике да решавају укрштеницу која је дата на хамеру.
Укрштеница:
1. Како се зову речи које ближе одређују именицу?
2. Како се зове део песме састављен од два стиха или више њих?
3. Који се правописни знак ставља на крају обавештајне реченице?
4. Како се зову речи које означавају неко биће, предмет или појаву?
5. Како се зове прича са нестварним бићима и појавама?
(Коначно решење је драма.)

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 58.

Наставна јединица: Подела улога – Г. Тартаља

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: рецепција драмског дела; развијање сценског говора и сценског
покрета, ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности; усвајање
појмова хумор и пародија.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.3. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6.. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.2.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
драматизација

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Читанка
ТОК ЧАСА
Уводни

Одговарајући на питања испод текста, понављамо садржај драме.

Ученици су подељени у групе, тако да сваки члан групе може да чита једну улогу.
Читамо текст.
Главни

Оцењујемо тачност читања, убедљивост, интонацију, поштовање знакова интерпункције.
Ученици заједно са наставником оцењују целу групу, али и сваког члана. Бирамо
најуспешнију групу.

Литература:

Завршни

Правимо заједнички стрип. Текст поделимо на слике и свака група добије да нацрта једну
или више слика. Спајамо слике и добијамо целовит стрип. Уколико се текст глуми на
приредби, ови цртежи се могу користити за плакат.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 59.

Наставна јединица: Градивни придеви

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: Усвојити појам градивних придева
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, наставни листић, хамер
ТОК ЧАСА

Уводни

Учитељ започиње час тако што следећи текст показује на хамеру (помоћу графоскопа или у
ПП презентацији, према могућностима):
Баке Мара, Љуба и Гина су добре другарице.
Бака Мара воли да плете. Љуба сјајно шије, Гина прави најбоље колачиће у крају.
За зимски џемпер, Мара је утрошила 500г вуне.
Џемпер је ______________. (какав, ако је од вуне)
Љуба је својој унуци сашила новогодишњу хаљину и потрошила метар свиле.
Хаљина је _______________.
Гина је за Нову годину направила торту у коју је ставила 300г чоколаде.
Торта је ___________.
Ученици добијају папириће са овим текстом и могу да га залепе у свеске.

Учитељ поставља ученицима следећа питања:
– Којој врсти именица припадају истакнуте речи?
– Којој врсти речи припадају речи којима сте допунили реченице?
– Шта нам они казују?
Главни

Учитељ обавештава ученике о теми часа: Данас ћемо учити о још једној врсти придева: они
се зову градивни придеви.
Градивни придеви означавају од које је грађе (материјала) нешто сачињено. Градивни
придеви су постали од градивних именица.
Радимо задатке у Поукама, 42–44. стр.

Литература:

Завршни

Решења задатака проверавамо читањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 60.

Наставна јединица: Речи народног говора и страног
порекла

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање љубави према језику; богаћење речника путем
унутарпредметне – корелације језик (лексика) и језичка култура.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.4.9. 1СЈ.3.4.4.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: речници страних речи и израза, свеске
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ тражи од ученика да се присете синонима за речи: авлија, џокеј, шор, шустер.

Учитељ, пре но што зада ученицима задатак да истражују у речнику говори о присуству
речи страног порекла у нашем језику и помаже ученицима да се поделе у групе.
– У нашем, као и у свим другим језицима, постоји много речи које су страног порекла. То су
речи које свакодневно користимо и знамо њихово значење а нисмо ни свесни да воде
порекло из неког другог језика.
– Сада ћемо се поделити у групе по четворо.
– Треба да пронађете по пет речи на пет слова које често користите или чујете, а оне нису
пореклом из нашег језика.

Главни

– Свака група ће добити по један речник страних речи и израза.

– У речнику поред сваке речи у загради пише из ког језика потиче.
Ученици раде по групама.
Могу да пронађу и више од пет речи.

Групе извештавају.
– Учитељ наводи ученике да закључе из ког језика, у којој области има највише речи.
– Уз помоћ учитеља ученици настоје да закључе зашто је то тако.

Литература:

Завршни

– Напишемо називе језика, а онда испод њих речи и њихово значење на нашем језику.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 61.

Тип часа:
проширивање знања

Наставна јединица: Род и број придева

Циљеви и задаци часа: проширити знање о придевима и применити већ стечена знања из ове
области.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеске, хамер
ТОК ЧАСА

Уводни

Прича коју учитељ користи за мотивацију написана је на хамеру, а ученици је добијају на
папиру који треба да залепе у свеске.
Срећни принц
На мермерном стубу стајала је статуа срећног принца. Сав је био прекривен танким
златним листићима. Стаклене очи блистале су као да су живе.
Људи су се радо окупљали на пространом мраморном плочнику. Посматрали су необичну
статуу.
Рески звук бронзаног звона их је опомињао да крену својим кућама.
(Према причи Оскара Вајлда)
Читамо одломак и подсећамо се шта смо још читали од овог писца.

Овај део приче послужиће нам да поновимо све што знамо о придевима.
– За почетак, подвуците све придеве у причи. (Када ученици заврше, заједно их подвлачимо
на хамеру.)
– Сада поред сваког придева у табели упишите именицу коју он објашњава.
Придев

Врста придева

Род

Број

стуб

мермерни

градивни

мушки

једнина

Главни

Именица

– За сваку именицу одреди род и број. Исто то учини и за придев који је објашњава.
Закључијемо:
Придеви примају род и број од именице уз коју стоје, тј. слажу се са именицом у роду и
броју.

Литература:

Завршни

Радимо задатке у Поукама, 44–46. стр.
Задаци који се не ураде остају за домаћи задатак.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 62.

Наставна јединица: Придеви

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања везаних за придеве.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задаци
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролних задатака.

Давање упутства за рад.

Ученици који раније заврше читају дечју штампу.

Литература:

Завршни

Анализа контролног задатка на следећем часу.

Главни

Ученици раде задатке. Наставник даје додатна објашњења ако су потребна.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 63.

Наставна јединица: Управни говор

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знања о управном говору.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке, свеска, хамер са графичким приказом
ТОК ЧАСА

Обнављамо на примеру!
Јован и Стевица су се дуго задржали на путу до школе.
I облик – Јовица рече: „Пожури да не закаснимо”.
Уводни

– Који знак се ставља иза говорникових речи?
– Како зовемо први део реченице, а како други?
– Како се зову знаци којима се обележава управни говор?
– Како још можемо записати управни говор?
II облик – „Пожури да не закаснимо”, рече Јовица.
– Којим знаком смо сада одвојили пишчеве речи и управни говор?
III облик – „Пожури”, рече Јовица, „да не закаснимо.”

Научено представљамо графички!

: „

Пишчеве речи

Управни говор
„

„

Управни
говор, ,

„,
„

,

пишчеве
речи,

.”
Главни

„

Управни говор

пишчеве речи.

„
управни
говор.

Закључујемо!

 Туђе речи написане тачно онако како их је неко изговорио називамо УПРАВНИ ГОВОР.
 Знаци којима се обележава (наводи) управни говор зову се НАВОДНИЦИ („

”).

 Када су ПИШЧЕВЕ речи испред управног говора, иза њих се стављају две тачке (:)
 Ако су пишчеве речи после управног говора, оне се одвајају запетом (,).
 Када је управни говор растављен пишчевим речима, онда се оба његова дела стављају
под наводнике, а пишчеве речи одвајају запетама.

Главни

Примењујемо научено!

Диктат
Сналажљивост
Учитељица упита Мићу: „Зашто ниси донео домаћи задатак?”
„Разболела ми се свеска”, одговори он.
„А што си јутрос закаснио у школу?”
„Закаснио сам”, рече Мића, „јер сам морао свеску хитно да одведем лекару.”

Домаћи!

– Одломак Запалио сам море из приче Босоноги и небо препиши латиницом, а уместо црта
правилно употреби наводнике.

Литература:

Завршни

– Већ знамо да се у штампаном тексту управни говор обележава цртама.

Редни
број: 64.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Управни говор

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знања о управном говору.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни листић, поуке
ТОК ЧАСА

Шта је управни говор?

Уводни

Учитељ на почетку часа укратко обнавља са ученицима основна правила о писању управног
говора:
Које делове има?
Како се обележава?
Колико модела управног говора имамо? Објасни их.
Диктат
У продавници
„Дајте ми килограм шећера”, замоли једна жена продавца.
Продавац је упитао: „Хоћете ли ситни шећер или у коцкама?”
„Дајте ми”, рече жена, „шећер у коцкама.”
2. Напиши одговарајуће знаке.
Погледај у фиоци рече мама.

Главни

Воја упита мајку Мама да ли знаш где ми је оловка.
Отвори Воја фиоку и нађе оловке.
Ко их је овде ставио љутито рече Воја сав ми је ред покварио.
Са тим твојим редом до вечери би тражио рече мајка.
3. Уз помоћ дате слике напиши реченицу у сва три модела управног говора.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: Поуке од 107. до 110. стране.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 65.

Наставна јединица: Стари Вујадин – народна песма

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање и усвајање језичке културе српског народа; изграђивање
свести о улози језика и уметности у остварењу народа и особе; подстицање ученика на
самостално коришћење и прикупљање секундарних извора литерарне грађе; развијање
осећаја припадности своме народу, његовој материјалној и духовној баштини; уочавање
одлика народне епске песме, њено тумачење; лексичко вежбање – турцизми и вишезначност
речи.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
компаративна метода

Облици рада: групни, фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, Венов дијаграм
ТОК ЧАСА

Главни

Након провере да ли су ученици прочитали песму, следи интерпретативно читање. Ученици
запажају шта је лепо и племенито у песми.
Одређују тему, тумаче наслов, проналазе особине епске песме.
Анализирају особине ликова, главних и споредних, уочавају спољашњи и унутрашњи опис.
Уочавају шта значи појам соко, тумаче поређење да је неко као „перо соколово”.
Анализирају значење мотива очију (чарне, варљиве).
У пару проналазе заједничке елементе жртвовања за слободу – а) Косово (кнез Лазар и
српска војска), б) Вујадин (и хајдуци), уз помоћ Веновог дијаграма.

Уводни

АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА
Ученици саопштавају резултате свог истраживачког рада: опис живота хајдука, слике
хајдука, слике предмета које означавају речи из песме, живот у Србији у време турске
владавине.

У пару утврђују ритам епске песме, дужину стихова, фабулу, композицију, поруке песме.
Описују како замишљају живот српског народа у време Турака.

На примеру речи хајдук, језик ученици откривају значења ових речи.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.

Завршни

Језичка игра – полисемија речи

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 66.

Наставна јединица: Неуправни говор

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знања о неуправном говору.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: свеска, табла, листићи са задацима, графоскоп (или видео-бим)
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ даје пример за сваки модел управног говора. Са ученицима обнавља научено: Шта
је управни говор? У ком лицу је управни говор?

Записује пример:
1. Вера је рекла: „Ја ћу обрисати таблу”.
Њене речи се могу саопштити и у нешто измењеном облику:

2. Вера је рекла

да ће обрисати таблу.
како ће обрисати таблу.
да ће ОНА обрисати таблу.

–

Литература:

Завршни

Тачност одговора проверавамо на графоскопу (или помоћу ПП презентације).

Главни

Како Вера говори у првом примеру?
Коју заменицу користи?
– Да ли и у другом примеру говори Вера?
Какве су њене речи?
Шта је она сада, која заменица упућује на њу?
ЗНАЧИ:
Када се нечије речи казују посредно (индиректно) и у нешто измењеном облику, онда је то
неуправни говор. Он се не обележава наводницима.
Неуправни говор се може исказати управним и обрнуто.
Вежбање:
1. Управни говор у причи Међед, свиња и лисица претвори у неуправни, усмено, а затим
три реченице запиши у свеску.
Ради у пару.
2. У следећем тексту су истакнуте реченице које су у неуправном говору.
Претвори их у управне. Учини то писмено.
Мајчине и Споменкине речи правилно обележи.
Мајка упита Споменку куда је пошла. Она одговори да иде код Светлане да заједно
уче. Мајка јој рече да се мора вратити до једанаест сати. Подсетила ју је да је
напољу хладно и да не иде без џемпера.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 67.

Наставна јединица: Изборна трка и дуга прича –
Л. Керол

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности естетског сензибилитета, стваралачке
имагинације и креативности; подстицање асоцијацијског и фантазијског мишљења.
Развијање могућности мултимедијалног приступа роману; развијање способности анализе,
синтезе, компарације.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.2.5.4.
Наставне методе: текстуална метода, илустративно-демонстративна, дијалошка, компаративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, филм, компјутер
ТОК ЧАСА

Уводни

Ученици разговарају о филмовима, играном, цртаном. Причају о филмовима за децу.
Уочавају могућности да се по неком књижевном делу може снимити цртани и играни филм.
Дају примере. Учитељ им приказује слајд са цртаним филмом Алиса у земљи чуда.
Учитељ им приказује слајд драмске представе истоименог дела. Ученици закључују да једно
књижевно дело може бити повод за стварање и новог драмског дела.

Ученици гледају инсерт из цртанога филм Алиса у земљи чуда.
Учитељ им интерпретативно чита одломак из романа. Проверава њихов доживљај и након
још једног читања, ученици одређују тему и врше локализацију текста.

Главни

Разговорају о филму.

Ученици врше компарацију одломка романа са инсертом из филма. У пару пишу табеларни

Читају своја запажања, закључују да свако дело има посебан уметнички израз.
У пару планирају текст позивнице за драмско извођење овог дела.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

приказ: сличности; разлике (филм, роман) – Венов дијаграм.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 68.

Наставна јединица: Изборна трка и дуга прича –
Л. Керол

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: подстицање на самостално читање романа; развијање љубави према
књизи и оспособљавање за самостално служење књигом; развијање читалачких интереса и
мотивисање ученика за самостално читање лектире; упознавање света књиге; развијање
интелектуалне радозналости и тежње за проширивањем спознајних хоризоната.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.2.5. 1СЈ.3.5.2.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици се подсећају на ток романа и ток филма. Проналазе најлепши текст позивнице за
драмско извођење романа.
Читају још једном одломке романа по деловима.

Разговорају о тексту. Описују како замишљају Алису, њено друштво, Додоа, тренутак када
је добила напрстак; вреднују трајност њеног пријатељства.
Анализирају зашто су им важне награде.

Проналазе бајковите и реалистичне мотиве.
Објашњавају појам Шекспирове позе.

Главни

Уочавају особине Миша. Тумаче зашто се његово име, иако представља заједничку именицу, пише великим словом.

У пару: проналазе дијалог, утврђују глаголска времена, анализирају важност њихових
промена за епску радњу, издвајају фабулу.
Ученици се деле на групе. Задатак је исти за све групе.


Драматизујте одломак (одредити одломак)

Читају радове, бирају најбољи, а затим сценски изводе драматизовани део.
Разговарају о могућностима прераде романа у драмски текст.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Тумачење књижевног дела и методика наставе, уџбеник из методике
наставе, други део, приредила Оливера Радуловић, Одсек за српску књижевност,
Филозофски факултет, Нови Сад, 2009.

Завршни

Ученици бирају жири.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 69.

Наставна јединица: Глаголи

Тип часа: обнављање

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знање о глаголима; у корелацији са наставом
књижевности и језичке културе, развијати осећај за језик, способности за мишљење у језику
и креативан однос према језику.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: Поуке о језику, свеска, табла, наставни листићи
ТОК ЧАСА
Уводни

Читамо текст Дани цвећа у граду, Поуке, 51. стр.
– Разговарамо о тексту: шта значе речи у загради, шта је то дневник?

Радимо задатке у Поукама: 51–52. стр.
Закључујемо:
Глаголи су врста речи које означавају радњу, стање и збивање.
У реченици имају службу предиката.

Иза првог угла
Неки ђаво чучи
Нека мука чека
Да човека ______

На животном путу
Па иза кривине
Чека нека брига
Да човека _________

Иза прве горе
Па у другој гори
Чека нека мора
Да човека ______

Тамо где у трави
Цвета љутић жути
Чека нека љутња
Да човека _________

Литература:

Завршни

Решења проверавамо читањем у пару.

Главни

Ученици решавају задатке на наставним листићима.
1. У датим реченицама плавом бојом подвуци глаголе који означавају радњу, зеленом стање,
а сивом збивање.
Милош је сањао страшан сан. Јурила га је двоглава аждаја. Грмело је и севало. Лила је киша.
Трчао је, али никако да побегне. Мислио је, размишљао... на крају се расплакао. Баш тада је
зазвонио сат и Милош се пробудио у свом кревету.
2. Глаголи често настају од именица. Ако од подвучених именица направиш глагол, моћи
ћеш да довршиш стихове.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 70.

Наставна јединица: Међед, свиња и лисица – народна
приповетка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности доживљавања, спознавања и вредновања
уметничког дела; развијање позитивних етичких вредности и естетскога укуса ученика;
развијање литерарно-комуникацијских искустава и способности; развијање способности
самосталне карактеризиризације ликова; откривање етичких и идејних стајалишта у тексту;
упоређивање књижевне са животном стварношћу; усвајање знања о одликама шаљиве
народне приповетке.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.2.2.1. 1СЈ.2.5.2.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, пано
ТОК ЧАСА

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010; Зона Мркаљ, Наставно проучавање народних приповедака и
предања, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2008.

Завршни

Ученици проналазе поруке приче. Тумаче народне умотворине: Ко умије, њему двије; Бој се
злога; Ум царује, снага кладе ваља.
РАЗМИСЛИ И РАЗМЕНИ МИСЛИ У ПАРУ Има ли и данас оваквих примера понашања?
Ученици саопштавају своја виђења.

Главни

Након интерпретативног читања учитеља, ученици саопштавају свој естетски доживљај.
Следи читање у себи, подела на целине и још једно гласно читање ученика.
У пару ученици откривају особине народног говора, одговарају на питање зашто је ово
књижевно дело народна прича.
У фронталном облику рада одговарају ко су главни и споредни јунаци, проналазе њихове
особине, одређују тему, место и време догађаја.
Препричавају приповетку по деловима.
Читају приповетку по улогама. Деле се на групе, сами бирају задатак који им одговара.
1. Драматизујте први део приче.
2. Драматизујте крај приче.
3. Наставите причу.
4. Опишите и нацртајте сцену на којој би се ово дело изводило.
5. Део приче у директном говору препричајте у индиректном говору.
Анализирају рад по групама. Домаћи задатак: нацртајте стрип о овим јунацима.

Уводни

СКРИВАЛИЦА
На паноу (три покривена поља) представљени су: медвед, свиња и лисица. Учитељ описује
животињу, ученици погађају о којој је реч: Живи у шуми, ситна је, има дуг реп, итд.
Постепено долазе до решења, која су дата на покривеним пољима. Причају о тим
животињама – корелација са Познавањем природе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 71.

Наставна јединица: Време вршења глаголске радње

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знање о глаголима упознавањем са
глаголским временима (и глаголском променом по лицима).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: Поуке о језику, свеска, табла, наставни листићи, графоскоп (видео-бим)
ТОК ЧАСА

Уводни

Учитељ уводи ученике у наставну јединицу из језика помоћу књижевног текста:
Ово су стихови из песме Владе Стоиљковића Дугачка псећа песма. Ваш задатак је да
одредите која су глаголска времена употребљена у песми (садашње, прошло или будуће) и
које време недостаје. Покушајте да сами саставите стих који недостаје.
Да се разумемо:
Да се разумемо:
ја сам колико јуче
сам ћу гонити и сам бежати
био куче.
сам ћу лежати
Говорили су за мене
и режати
да сам, ах, слатко штене.
Сам ћу се кроз живот пробијати.

Радимо задатке у Поукама, 53–54. стр.

Главни

Закључујемо:
Глаголи имају и посебне облике за време.
Прошло време – ПЕРФЕКАТ
– Жућа је био весело куче.
Садашње време – ПРЕЗЕНТ
– Жућа чува кућу.
Будуће време – ФУТУР
– Са газдом ће ићи у лов на зечеве.
Глагол ПЕВАТИ мењамо по лицима и временима у свескама.
Радимо задатке на 54–55. стр.

Литература:

Завршни

Решења проверавамо на графоскопу (или помоћу ПП презентације).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 72.

Наставна јединица: Најлепши стихови и одломци из
лектире у првом полугодишту

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: критички осврт на прочитана дела; развијање способности за
исказивање и аргументацију сопствених ставова.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.7. 1СЈ.0.1.8. 1СЈ.0.1.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: свеска, табла, наставни листићи
ТОК ЧАСА

– Које смо све приче до сада читали?
– Које песме смо до сада учили?

Уводни

Учитељ уводи ученике у осврт на прочитане текстове:

– Наведите наслове дела која су вам се највише свидела и образложите свој избор.

Ученици су подељени у три групе.
– Прва група има задатак да изабере стихове који су јој се највише свидели: да наведе из
којих су песама, да их прочита и објасни зашто је баш њих изабрала.
– Друга група има задатак да из прича које смо читали изабере и прочита најлепше одломке.
Такође мора да објасни зашто је баш њих изабрала.
Главни

– Трећа група треба да издвоји ликове из бајки који су по њиховом мишљењу
најзанимљивији, као и лепе описе. Ликове треба да опишу и истакну њихове особине.
Док ученици раде, наставник им помаже.
Извештавање група. Анализа њихових извештаја.

Литература:

Завршни

Илуструјемо делове које смо изабрали.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 73.

Наставна јединица: Лице и број глагола

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знање о глаголима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеска, табла, наставни листићи
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ има припремљене картончиће у различитим бојама на којима је исписан по један
глагол.
– Ученици излазе, узимају картончиће са глаголима и кажу све што знају о том глаголу.

Понављамо род и број именица и личне заменице.

Закључујемо да глаголи имају облик за лице и број.

Главни

Затим на примерима показујемо како глаголи казују које лице врши радњу и да ли је то
једно лице или више њих.
Радимо задатке у Поукама, 55–59. стр.

Задаци који остану могу се урадити за домаћи.
Допуњавамо разредни пано са врстама речи и сваки ученик прави свој плакат.

Литература:

Завршни

Када урадимо задатак, читамо га и анализирамо, па онда идемо даље.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 74.

Наставна јединица: Страшно сам се уплашио

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: план причања
ТОК ЧАСА

– Шта значи пословица У страху су велике очи?

Уводни

Учитељ мотивише ученике да размисле о осећању страха и да га опишу:
– Како се манифестује страх? Шта вам се тада дешава?

Треба да се присетите неког догађаја када сте се страшно уплашили за себе или за неког
другог.
Присетите се емоција, свог понашања. Покушајте да нам то испричате.
Да би вам причање текло лакше, држите се плана:
– Ко су учесници догађаја?
– Како се све десило?

Главни

– Време и место дешавања (што детаљнији опис).

– Како си се осећао?
– Како су се други осећали и шта су радили?
– Како се све завршило?
Ученици причају. Пажљиво слушамо и анализирамо.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: напиши састав са истом темом.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 75.

Наставна јединица: Страшно сам се уплашио

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: домаћи задаци
ТОК ЧАСА
Уводни

Наглашавамо да је анализа овог домаћег уједно и припрема за писмени задатак.

Ученици редом читају задатке. Анализирамо сваки задатак, уочавамо шта је добро, а шта не.
О чему морамо водити рачуна при изради писменог задатка:
– Правилно издвојени пасуси.

Главни

– Рад мора бити уредан и прегледан.
– Водити рачуна о правопису.
– Пишемо пенкалом, писаним словима латинице.

Литература:

Завршни

Још једном читамо најбоље саставе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 76.

Наставна јединица: Други писмени задатак

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити вештину и умеће примене стечених знања из писања
састава.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела вежбанки.

Упутства за рад.
Ученици добијају три теме.
Бирају једну и њу уписују у вежбанке.
– Страшно сам се уплашио/уплашила

Главни

Теме:
– Слатко сам се насмејао/насмејала
– Догађај који ћу памтити
Ученици пишу састав.
Они ученици који заврше пре звона могу да читају дечју штампу.

Литература:

Завршни

Анализа писменог задатка најављује се за два часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 77.

Наставна јединица: Новогодишња песма –
М. Алечковић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности асоцијацијског мишљења; развијање
способности читања у себи и уживљавања у песму; развијање способности (непосредног,
промишљеног) изражавања доживљаја; развијање језичке креативности; развијање
способности рационалног мишљења на предметно-садржајном слоју; уочавање вредности
осећајне везаности мајке и детета у поетском свету и свакодневном животу кроз анализу
лирске песме и конкретних песничких слика; богаћење речника помоћу унутарпредметне
корелације: књижевност – језик (лексикологија).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.3.10. 1СЈ.2.2.10. 1СЈ.2.2.6. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА

Ученици пишу новогодишње честитке.

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Зона
Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Домаћи задатак: учење песме напамет.

Главни

Ученици одређују тему, проналазе мотиве.
Предлажу нови наслов.
Проналазе речи којима мајка назива свога сина. Пореде те речи са онима којим њих мајка
назива и доносе одређене закључке.
Тумаче зашто песникиња користи множину у одређивању „претрчавања” још једне године.
Анализирају какав је дечак путник.
Разговарају о људима који иду по мраку, који вредно и марљиво раде.
Износе своје мишљење када се људима може вратити љубав, на који начин им исказати
своје поштовање.
Проналазе редне и основне бројеве и одређују њихову стилску вредност.
Утврђују број строфа, стихова у строфи, пишу речи које се римују.
У пару пишу поруке песме.
У пару пишу своје утиске о илустрацијама.
БОГАТИМО РЕЧНИК
Од речи из песме градимо нове: путник (путовање, путни...), трчати (претрчати,
дотрчати), дванаест (дванаесторица, дванаестина...), љубити (пољубити, изљубити), бео
(белина, Белка, беличаст...).

Уводни

ОЛУЈА ИДЕЈА – НОВА ГОДИНА
Ученици износе своје идеје везане за овај велики дан.
Најава песме, интерпретативно читање учитеља, провера утисака, још једно читање ученика.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 78.

Наставна јединица: Глаголи

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања о глаголима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: умножени контролни задатак
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролних задатака.

Давање упутства за рад.

Главни

Ученици раде задатке. Учитељ даје додатна објашњења уколико је потребно.

Ученици који раније заврше читају дечју штампу.

Литература:

Завршни

Анализа контролног задатка најављује се за следећи час.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 79.

Наставна јединица: Анализа другог писменог задатка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: истаћи задатке који су добри; издвојити најчешће грешке; пружити
помоћ ученицима који праве превише грешака при писању; обновити поједина правила
везана за ортографску норму српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ анализира успешност ученичких радова у целини, издваја најчешће (стилске,
композиционе, језичке и правописне) грешке и саопштава појединачне оцене и средњу
оцену одељења.

Креће се са читањем од најбољих задатака.
Предаје сваком ученику рад са написаним коментарима.
У школске свеске ученици записују најчешће грешке и како правилно треба урадити.

Главни

Пре него што ученику да свеску, учитељ детаљно коментарише све грешке и оцену.

Читамо најбоље радове.

Литература:

Завршни

Припремити се за исправак писменог задатка.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 80.

Наставна јединица: Исправак другог писменог задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: богаћење речника и писање побољшане верзије састава; усвајање
ортографске норме српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА

Исправак писменог задатка ради се на десној страни, наспрам задатка који сте писали.

Уводни

Учитељ пре почетка писања исправка подсећа на правила:

Ученици са табле преписују заглавље задатка.
Главни

Пишу исправак.
Учитељ пружа додатна објашњења ако је потребно.

Литература:

Завршни

Читамо побољшане верзије састава оних ученика који су имали много грешака.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 81.

Наставна јединица: Пепељуга – А. Поповић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног мишљења на предметно-садржајном слоју драмског дела; развијање литерарних аналитичко-истраживачких
способности; развијање способности аргументовања, коментарисања и просуђивања;
рецепција драмског дела; развијање сценског говора и сценског покрета, ослобађање
емоција и развијање љубави према сценској уметности; уочавање комичких елемената и
њихова анализа: хумор и пародија.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.2.1. 1СЈ.2.5.2. 1СЈ.0.1.8.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА

Ученици пажљиво слушају одломак из Поповићеве бајке, који чита учитељ. Воде разговор и
препознају о којој личности је реч у драми. Учитељ чита цео одломак из драме. Ученици
износе своје утиске, читају текст у себи, а затим по улогама.

Уводни

ОДГОНЕТКА

Ученици у пару проналазе елементе стваралачке оригиналности.
Анализирају свакодневни језик у новом обликовању приче о Пепељуги.
Запажају драмски карактер дела.
Проналазе хумористичне сцене.
Расправљају о вредностима стављања радње у савремене услове.
Објашњавају сукоб добра и зла, „добар укус” и малограђанштину, природно и извештачено
понашање, примитивизам.

Главни

Уочавају занимљиве протагонисте, јунаке који употребљавају модерне изразе.

Проналазе дидаскалије, објашњавају њихову важност за сценско извођење.
Уочавају положај деце, јер има бројних примера широм света оваквих малих Пепељуга.
Закључују да писац жели да нас насмеје, да је оригиналан.
Разговарају о илустрацијама у Читанци.
Ученици пореде Пепељугу (народна бајка) са драмским делом Александра Поповића.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси,
Змај, Нови Сад, 2003; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској
интерпретацији бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

Ученици читају текст по улогама.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 82.

Наставна јединица: Пепељуга – А. Поповић, драмски
приказ

Тип часа: обрада и
увежбавање

Циљеви и задаци часа: развијање способности преобликовања учениковог спонтаног
доживљаја у стваралачки чин; уочавање битних карактеристика драме; уочавање потребе за
ведријим сагледавањем живота: важно је радовати се, играти се, волети, смејати се;
уочавање доброг и злог у свакодневици; развијање сценског говора и сценског покрета,
ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.8. 1СЈ.2.2.1. 1СЈ.2.5.5.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
компаративна метода

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, компјутер
ТОК ЧАСА

Ученици запажају костиме, сцену, дају своје коментаре. Деле се у групе. Извлаче наставне
листиће са задацима.

Уводни

Учитељ усмерава ученике да замисле сцену, затим им показује како она изгледа.

Поставите питања, настојте да будете што духовитији.
Поставите десет питања маћехи.



Поставите десет питања Пепељуги.



Поставите десет питања Росини и Бепини.



Поставите десет питања Пепељугином оцу.



Поставите десет питања принцу.

Главни



Најзанимљивија питања ученици пишу на табли.
Ученици истичу вредност драме, уочавају значај дидаскалија, анализирају подсмех аутора за
понашање мајке и осталих њених саучесника у драми.

Ученици се организују у тимове, изводе драму, оцењују се, проглашавају најбољи тим и
појединачне улоге.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

ТИМСКО ТАКМИЧЕЊЕ: БИРАМО НАЈБОЉЕ ГЛУМЦЕ И ТИМ

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 83.

Наставна јединица: Глумимо и рецитујемо

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: критички осврт на прочитана дела; неговање културе говора,
усвајање ортоепске норме, развијање креативних способности; развијање сценског говора и
сценског покрета, ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.7. 1СЈ.0.1.8. 1СЈ.0.1.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
драматизација

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Читанка
ТОК ЧАСА

– Драмски текстови које смо читали и учили.
– Избор омиљених песама.

Уводни

Учитељ усмерава осврт ученика на прочитана дела.

– Избор група које драматизују урађене приче.

Дајемо времена групама да се припреме.
Прва група припрема неколико песмица које ће рецитовати.
Трећа група изводи неки драмски текст.

Главни

Друга група драматизује неку причу по избору.

Пажљиво слушамо једни друге.
Коментаришемо зашто су ученици изабрали баш то и како су извели.

Литература:

Завршни

Бирамо најбоље извођаче.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 84.

Наставна јединица: Библиотекар нам препоручује

Тип часа:
утврђивањe

Циљеви и задаци часа: развијање љубави према читању, писању...
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: час се одржава у библиотеци, књиге
ТОК ЧАСА

– Шта смо прочитали у првом полугодишту?

Уводни

Према претходном договору са школским библиотекарем, овај се час одржава у библиотеци.

– Шта смо из тога научили?

– Да ли су вас нека дела подстакла да и сами нешто напишете?
Ученици читају своје радове.
Читамо одломке и песме који су им се посебно допали.
Главни

– Шта прочитати на зимском распусту? – библиотекар препоручује.

– Читамо одломке из књига које су препоручене.

– Написати неколико реченица о овој теми. Разговор о томе.

Литература:

Завршни

– Шта за мене значи читање?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 85.

Наставна јединица: На почетку другог полугодишта

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања; богаћење
речника.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

Учитељ час започиње кратком језичком игром у грађењу нових речи:
Од датих рачи направи нове речи:
ЗИМА – (зимовање, зимски, зимогрожљив, зимзелен...)

Уводни



СНЕГ – (снежан/снежни, снежити, Снежана, Снешко...)
ПУТ – (путић, путопис, путовање, путоказ, путник, путешествије...)

– Сада покушајте да, користећи ове и друге речи, опишете своје зимовање или неки догађај
са зимског распуста.
– Према ономе што ћете описивати, дајте наслов.

– Неколико ученика прича, остали слушају. Заједно анализирамо.

Главни

– Ученицима се оставља довољно времена да смисле о чему ће причати, а онда описују свој
зимски распуст.
– Ученици пишу саставе у својим свескама.

Литература:

Завршни

– Читамо готове саставе. Ко од ученика није завршио састав ради за домаћи.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 86.

Наставна јединица: Златно јагње – С. Велмар Јанковић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изграђивање свестране стваралачке особе развијених способности
изражавања, стварања, комуницирања, доживљавања и вредновања књижевног дела;
развијање способности промишљеног изражавања доживљаја; развијање језичке
креативности; развијање способности за драматизацију приче; драмско стварање у складу са
способностима; развијање сценског говора и сценског покрета, ослобађање емоција и
развијање љубави према сценској уметности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова, компаративна метода

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, Радна свека
ТОК ЧАСА

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

Читају своје радове, бирају најбоље.

Главни

Након читања у себи, ученици још једном гласно читају причу.
Текст деле на целине, дају им наслове.
Наводе место и време вршења радње.
Уочавају новине у приказу Растковог лика.
Проналазе сличности и разлике између њега и браће.
Описују како замишљају златно јагње.
Анализирају симболику Растковог сна.
Описују сусрет вука и Растка.
Тумаче реченицу у којој се описује како је вук ставио главу на колена Стефана Немање.
Анализирају особине главног лика и споредних ликова.
Проналазе најлепше описе.
Утврђују делове фабуле.
Одговарају на неколико питања из Радне свеске.
ТАКМИЧЕЊЕ
Ученици се деле у групе и драматизују другу целину.

Уводни

СВЕТИ САВА – ОЛУЈА ИДЕЈА
Ученици пишу своје идеје, најзанимљивије пишу на табли.
Након најаве циља часа, слушају интерпретативно читање приче Златно јагње.
Пишу своје утиске о прочитаној причи, а затим их саопштавају.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 87.

Наставна јединица: Златно јагње – С. Велмар Јанковић

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање литерарних аналитичко-истраживачких способности;
развијање осећаја за лепо (естетског укуса ученика); подстицање ученика на самостално
примењивање усвојених принципа литерарне комуникације; интегрисање ученикових знања
о приповеци као жанру; подстицање на самостално стварање и креативност; развијање
сигурности самопоуздања у стваралачком напору.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА

Ученици расправљају о страху, и о начинима на које се он може победити. Разговарају на
који начин је Растко победио страх, ко му је у томе помогао. Стављају се у Расткову
позицију – шта би они учинили?

Уводни

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА – КАКО ПОБЕДИТИ СТРАХ

Ученици се деле у групе и решавају следеће задатке:
1. Протумачите реченицу: Желео је да у потпуности свој живот посвети Богу.
2. Протумачите реч просветитељ.
4. Објасните значај наших духовних очију.

Главни

3. Протумачите какве то духовне, невидљиве, унутарње очи има свако од нас у себи.
5. Протумачите које богатство се не може ни опљачкати, ни отети.
Читају одговоре, дискутују о њима.
Уочавају вредности порука и приче.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

У пару, ученици постављају два питања Светлани Велмар Јанковић. Читају их.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 88.

Наставна јединица: Бројеви

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање појма броја као врсте речи.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеске
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ час започиње кратким дијалогом са ученицима:
– Реците један број. Сада реците све што о њему знате.
– То је била математика, али ово је час српског језика.
– Шта нам о том броју, везано за језик, можете рећи?
Дакле:
Бројеви се цифрама пишу у математици, а речима у граматици.
Запишите сада следеће реченице:
Ми смо ученици четвртог разреда.
Има нас двадесет пет: шеснаест дечака и девет девојчица.

– Хајде да из реченица издвојимо само бројеве: четвртог, двадесет пет...
– Ако ове речи прочитамо саме, да ли знамо о чему нам оне говоре, чега ту толико има?
– То значи да:
Бројеви нису самосталне речи, не могу да стоје сами за себе. Бројеви обично стоје уз
именице и онда знамо на шта се односи број.

Главни

– Подвуците бројеве у овим реченицама.
– Шта нам они казују?
– Шта су онда бројеви?
Бројеви су врста речи која показује колико је ствари или бића на броју или који су по
реду.

Већ у трећем разреду смо научили:
Један, два, три... бројеви су основни (колико има на броју предмета или бића).
Пети, шести, седми... бројеви су редни (које је по реду).
Поуке о језику, 63–65. стр.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: поновити правила о писању бројева.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 89.

Наставна јединица: Избор из усмене књижевности
(пословице, анегдоте)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: разумевање и тумачење пословица и осталих кратких врста усмене
књижевности; развијање љубави према усменој књижевности и језику.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.5.2. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, књига народних умотворина
ТОК ЧАСА

Главни

Ученици раде у три групе.
1. група – добија пет пословица.
Задаци:
Шта су пословице?
Зашто су их људи смишљали?
Протумачити сваку дату пословицу.
2. група – добија пет загонетки.
Задаци:
Шта су загонетке?
Зашто су их људи смишљали?
Одгонетнути загонетке и објаснити како баш на то решење асоцирају.
3. група – добија три анегдоте.
Задаци:
Шта су анегдоте?
Како су настале?
Шта из њих може да се научи?

Уводни

Понављамо шта је усмена књижевност и које се врсте књижевних дела у њу сврставају.

Извештавање група.

Литература:

Завршни

Састављамо пословице, загонетке и анегдоте.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 90.

Наставна јединица: Најбоље задужбине – народна
прича

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање поштовања и бриге за народну баштину; изграђивање
правилног односа према материјалним и духовним вредностима; упознавање културе
српског народа; уочавање важности добрих међуљудских односа; откривање битних
обележја прозног исказа – народне приче: облици казивања (приповедање, описивање,
дијалог), фабула, сликовитост у приповедању.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.3.4. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, пано са фотографијама
ТОК ЧАСА
Разговор са ученицима о значењима глагола ЗАДУЖИТИ.
Уводни

Ученици анализирају значење речи ЗАДУЖБИНА. Објаснити да је реч ЗАДУЖБИНА
настала од речи ЗА + ДУШ(У) и додатка на крају речи – БИНА.
На основу неколико приказаних фотографија – задужбина (црква, Коларац, школа,
Хиландар, чесма, итд.) закључују шта све може бити задужбина.

Слушају интерпретативно читање учитеља народне приче Најбоље задужбине, изражавају
свој естетски доживљај. Читају причу са оловком у руци, одвајају целине.
Анализирају однос Светог Саве и богатих трговаца. Описују, уз помоћ маште, како их
замишљају.
Проналазе шта је све учинио први трговац (саградио је три велике цркве, три школе, три
извора, три гостионице, три лађе, три моста, три болнице...).
Главни

Проналазе шта је добро учинио млађи богаташ (помогао путнику да изађе из блата, спасао
човека и његову породицу из пожара, спасао је дете да га кола не прегазе, седам дана и ноћи
чувао је болесника, засадио воћке, итд.).
Проналазе и тумаче реченицу: „Но, задужбине које се подижу новцем, мање су од задужбина које се чине добрим делима. Задужбина коју неко чини сам собом, својим личним радом,
лишавајући се и сам мучећи се, више вреди од задужбине која се новцем подиже.”
Расправљају о томе шта новац значи у нашем животу, уочавају значење новца у приповеци.
Препричавају текст по целинама.

У пару проналазе сличности народне приче Најбоље задужбине и Виолине М. Демака.
Литература: Српска народна књижевност, приредила Марија Клеут, Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, Ср. Карловци, 2001; Др Слободан Ристановић, Сава
Немањић – Свети Сава у историји и традицији, Народна библиотека Србије, Београд, 1995.

Завршни

Разговарају о теми чиме нас је све задужио Свети Сава.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 91.

Наставна јединица: Најбоље задужбине – народна
прича

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање способности читања у себи и уживљавања у народну
причу; уочавање вредности и значаја народне књижевности (сачувала је дух народа, његов
начин поимања света и вредности; истиче људске врлине (несебичност, разумевање,
стрпљивост, благост, доброта); уочавање елемената фабуле и улоге придева у приповедању
(унутарпредметна корелација).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.2.3.4. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА
Ученици расправљају о кинеској народној пословици „Хоћеш ли упознати човека, погледај
његова дела”.

Уводни

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА

Читају причу Најбоље задужбине по деловима.
Примењују кинеску пословицу на нашу народну причу.
Анализирају повод долажења трговаца код Светог Саве.
Проналазе исказ да „богатство неће дуго трајати” и тумаче га.
У пару пишу поруке приче.

Главни

Проналазе придеве и утврђују њихов значај за сликовитост приче.

Тумаче народне пословице: „Ко ништа не чини, зло чини”, „Више ваља шака доброте него
врећа мудрости”.
Пишу састав са темом: Посетио/-ла сам једну задужбину

Литература: Свети Сава – српска слава, Православна народна хришћанска заједница,
Шабац, 1999; Зона Мркаљ, Наставно проучавање народних приповедака и предања,
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2008.

Завршни

Анализирају састав.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 92.

Наставна јединица: Свети Сава у причи и песми –
говорна вежбa

Тип часа:
увежбавање

Циљеви и задаци часа: упознавање са духовним и материјалним вредностима које су остале
као баштина из живота Светог Саве; успостављање корелација са сликарством,
архитектуром, музиком; развијање свести да је баштина део бића једног народа; неговање
говорне културе.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.0.1.8.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
текстуална метода, дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, плакат, компјутер
ТОК ЧАСА

Читају песму Момчила Тешића Светом Сави.
Анализирају Савин значај као књижевника. Читају предања Савина пећина и Савин лакат.
Слушају песму Николе Хаџи-Николића о Светом Сави, композицију изведену у Сава
центру.

Главни

После откривања првог поља на плакату, ученици препознају Хиландар. Слушају Павла
Аксентијевића, прате видео-запис у коме је приказан свакодневни живот у овом манастиру,
разговарају о занимљивостима, лози Светог Саве, клепалу.
Читају легенде о Светом Сави: Свети Сава и ђаци, Сава учи да се посте сриједа и петак.
Након откривања слике библиотеке у Хиландару, ученици помоћу маште дочаравају време
када је Растко био њихов вршњак.
Слушају песму Војислава Илића Свети Сава и народну песму Свети Сава.
Ученици описују како замишљају двор Савиног оца – Стефана Немање.

Уводни

Учитељ ставља плакат на таблу и саопштава ученицима да замисле како иду на занимљиво
путовање.
Ученици разговарају о чарима путовања.

Закључују да је заслуга Светог Саве за српски народ веома велика.

Гледају неколико презентација са сајта.
silvy1102.wordpress.com/2012/01/30/свети-сава-у-књижевности/
30. јан 2012 – Свети Сава – инспирација и другима. Наступ Николе Хаџи-Николића из
групе „357” на Светосавској академији (Дан свих просветитеља...)

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010; Зона Мркаљ, Наставно проучавање народних приповедака и
предања, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2008.

Завршни

СВЕТИ САВА У КЊИЖЕВНОСТИ

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 93.

Наставна јединица: Састављамо причу на основу
датих речи

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

– Шта нам је потребно да би настала прича?
– Шта је то инспирација?

Уводни

Учитељ уводи ученике у тему часа кратким дијалогом:

– Како бисте изабрали мотиве за своју причу?

– Ја ћу вам дати неколико речи. Оне нека буду полазиште за вашу причу.
– Причу ћете писати у својим свескама, писаним словима латинице.
Главни

– Речи: мећава, прозор, врабац, девојчица...
– Ученици пишу саставе.
– Читамо и анализирамо саставе.

Литература:

Завршни

– Бирамо најуспешнији састав.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 94.

Наставна јединица: Писање бројева

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање појма бројева као врсте речи и њихово правилно писање;
усвајање и неговање језичке и ортографске норме.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, картончићи са бројевима
ТОК ЧАСА

– Ученик излази и са гомиле извлачи један број (4, 5, I)
– Треба да каже све што о том броју зна и да га напише речима.

Уводни

Учитељ започиње час тако што позива ученике да изаберу међу разнобојним картончићима.

(Може се организовати и као такмичење између редова.)

Радимо задатке у Поукама, 65–69. стр.
Читамо решења и проверавамо њихову тачност.

Главни

Правимо плакат о бројевима.

Завршни

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 95.

Наставна јединица: Бели витез – Р. Гијо

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са садржајем романа помоћу креативног
приступа; откривање карактеристика ликова (поступци, речи, изглед, особине); уочавање
улоге пејзажа; уочавање и именовање садржинских целина романа и стварање плана
препричавања; развијање љубави према животињама; развијање етичких норми понашања;
развијање креативног приступа у тумачењу односа међу јунацима дела.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.5.
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, текстуална метода, аналитичко-синтетичка

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, апликација
ТОК ЧАСА

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси,
Змај, Нови Сад, 2003; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Препричавају део романа према плану препричавања.

Главни

Ученици тумаче наслов.
У пару анализирају ток радње, индивидуализацију ликова (споредних и главних).
Уочавају који све фактори утичу на понашање јунака.
Расправљају о понашању људи.
Проналазе дијалог и утврђују његове функције у приказивању радње.
Расправљају о односу човека и животиња.
Уочавају карактеристике илустрација.
Одговарају на неколико питања из Радне свеске.
Проналазе поруке.
У пару праве план препричавања.

Уводни

ОТКРИВАМО САДРЖИНУ РОМАНА
Учитељ ставља плакат, каже ученицима да ће на њему видети коња који се зове Бела Грива.
Ученици описују слике без речи (има их четири). После откривања првог поља, ученици
откривају да је дивљи ждребац Бела Грива јурио слободно мочварама. СЛИКА 2. Гардијани,
укротитељи коња, ухватили су Белој Гриви мајку, дивну белу кобилу. Бела Грива је гледао
како му силом одводе мајку. СЛИКА 3. Бела Грива је остао сам, упознаје дечака Фолка, који такође жели да га припитоми, али не на насилан начин. СЛИКА 4. Ипак је касније дозволио да га Фолко узјаше. Сви су посматрали како заједно чине једну белу тачку.
Ученици слушају интерпретативно читање ученика одломка из романа, читају га у себи, а
затим гласно читају.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 96.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Бели витез – Р. Гијо

Циљеви и задаци часа: развијање љубави према књизи и оспособљавање ученика за
самостално служење књигом; развијање језичке креативности; развијање способности
образлагања и закључивања; подстицање и неговање свести о потреби очувања природе;
богаћење речника; уочавање основних карактеристика романа као најдуже епске врсте и
поступка карактеризације ликова.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстуална
метода, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, наставни листић, стрип
ТОК ЧАСА

Уводни

Ученици разговарају о роману. Уочавају да је роман за децу дужа епска творевина, да има
више ликова, да доминира једна радња, да се користи нарација (приповедање), дескрипција (опис), дијалог.
У пару, на понуђеном стрипу о Белој Гриви, у облачиће пишу текст дијалога.

Деле се у групе и раде задатке:
* На примерима из одломка романа опишите како се понашају поједини људи према
животињама.

* На примерима из романа објасните какав треба да буде однос људи према
животињама.

Главни

* На примерима из романа опишите на који начин се бране животиње од злих
поступака људи.

* На примерима из романа објасните зашто чувајући природу чувамо себе.
Ученици анализирају одговоре, изводе закључке:
Сва жива бића имају права на живот.
Природа је део нас, будимо њени чувари.

Праве концепт шта би они урадили да су на његовом месту.
Саопштавају своје идеје, користећи аргументе за своје ставове.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и
књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Ученици се стављају у Фолкову позицију.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 97.

Наставна јединица: Занимљиве странице дечје
штампе

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање љубави према писаној речи; развијање радозналости,
маште, креативности и жеље да се та креативност покаже другима; примењивање
различитих знања и вештина везаних за читање и разумевање различитих врста текстова.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.2.2. 1СЈ.3.2.4. 1СЈ.3.2.5. 1СЈ.3.2.6.
Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: дечји часопис
ТОК ЧАСА

Ученици су унапред припремљени на то да ће час бити одржан у библиотеци.
– У организацији часа учествује и библиотекар.

Уводни

Према претходном договору са школским библиотекарем, овај се час одржава у библиотеци.

– Користимо различиту дечју штампу.

– Ученици су подељени у три групе.
– Свака група добија други часопис.
– У сваком часопису треба да пронађу неки занимљив научни текст, песму и причу и да
направе приказ сваког текста.
Главни

Извештавање група.
Пишемо за часопис: ученици састављају песме, приче које ћемо послати одређеном
часопису/часописима.

Литература:

Завршни

Читамо радове.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 98.

Наставна јединица: Аждаја своме чеду тепа –
Љ. Ршумовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности доживљавања песничких слика и основног
расположења у песми; развијање способности фантазијског и стваралачког мишљења;
развијање литерарног слуха и сензибилитета за хумористичко виђење и примање појава и
догађаја; развијање ученикових интересовања према шаљивој поезији; успостављање
корелације са ликовним и музичким стваралаштвом: развијање способности уочавања
саодноса литерарног, ликовног и музичког израза; уочавање особености лирске песме, њеног
ритма и мелодије.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.2.2.10. 1СЈ.2.5.1. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, Албуми за децу – Миња Субота и Љубивоје
Ршумовић: Миња и Ршум (ПГП РТБ ЛП), фотографије; EP-ови за децу – Оне и они –
Аждаја своме чеду тепа (ПГП РТБ ЕП)
ТОК ЧАСА

Литература: Петар Недић, Бранислава Недић, Књижевност и српски језик, Нови Сад, 2007;
Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за убенике и
наставна средства, Београд, 2010.

Завршни

Учитељ ставља на пано три фотографије: Љ. Ршумовића, Р. Сокић, М. Суботе.
Ученици им, уз помоћ маште, постављају по два питања. Слушају још једном композицију
песме, певају је.

Главни

Учитељ изражајно чита песму, проверава доживљај. Ученици читају песму.
Уочавају форму песме (дужина стихова, строфа).
Анализирају тему, мотиве, песничке слике.
Разговорају о наслову песме. Предлажу нови.
Уочавају естетске и васпитне вредности песме.
Тумаче поређење (као репе).
Тумаче реч чедо у ужем (песма) и ширем контексту (наша свакодневица).
Уочавају хумор.
Проналазе персонификацију.
Тумаче однос мајке (аждаје) и њеног детета. Проналазе речи којима мајка ословљава своје
дете и тумаче их.
Анализирају уметничку вредност деминутива.
Разговорају о порукама песме, богатству песме.
Процењују ликовно представљање песме.

Уводни

Ученици одговарају на питања: ШТА СВЕ РАДИ ГЛУМАЦ? – (глуми, пева, игра, рецитује);
ШТА СВЕ РАДИ КОМПОЗИТОР? (компонује песме, игре, разне друге композиције, пева,
свира). Ученици слушају како глумица Ружица Сокић рецитује песму Аждаја своме чеду
тепа (има је на интернету). Ученици слушају музичку композицију ове песме, композитора
Миње Суботе (интернет извори). Ученици упоређују два извођења.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 99.

Наставна јединица: Бројеви

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера степена усвојености знања о бројевима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: умножени контролни задатак
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролних задатака.

Наставник даје упутства за израду задатака.

Они ученици који раније заврше читају дечју штампу.

Литература:

Завршни

Анализа контролног задатка најављује се за следећи час.

Главни

Ученици раде контролни.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 100.

Наставна јединица: Зимски пејзаж

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбање у сажетом и јасном усменом и писменом изражавању;
богаћење речника, уочавање начина на који се помоћу мотива обликује композиција састава
– успостављање корелације са ликовном културом.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: слике зимског пејзажа (уметничке репродукције, фотографије, плакати
или ПП презентације – по могућности и избору наставника)
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ, према плану, на почетку часа приступа краткој анализи контролног задатка.

Следи приказивање призора зимског пејзажа.
– Слике које видите представљају зимске пејзаже.
– Шта значи реч пејзаж?
– Хајде сада да речима сликамо зиму.
– Одаберите сами један зимски пејзаж. Може то бити шума, пољана, улица.
– Затим описујте део по део: небо, облаке, ветар, дрвеће...

Главни

– Слике могу да вам у томе помогну.

– Свака слика нека буде нов пасус.
– Ученици причају и једни друге пажљиво слушају.
– Анализирамо и допуњујемо сваку причу.

Литература:

Завршни

Бирамо најсликовитију причу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 101.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Сликамо речима

Циљеви и задаци часа: вежбање у сажетом и јасном усменом и писменом изражавању;
богаћење речника, уочавање начина на који се помоћу мотива обликује композиција састава;
успостављање корелације са музичком културом – развијање код ученика способности да
користе у својим саставима и аудитивне елементе.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: ЦД са песмама о зими
ТОК ЧАСА

Уводни

Учитељ на почетку часа најављује да ће се слике зимског пејзажа са прошлог часа сада
допунити музиком и стиховима који преносе очараност пред природним лепотама.
(Визуелне представе зимског пејзажа сада се допуњавају звуковним/аудитивним.)
Слушамо песме о зими са ЦД-а.

– На прошлом часу усмено смо описивали зиму.
– Данас ћемо радити то исто, али у писаној форми.
Зимски пејзаж.

Главни

– Дакле, ваш задатак на овом часу јесте да напишете састав са темом:

Ученици пишу саставе.
Читамо и анализирамо саставе.

Литература:

Завршни

За следећи час прочитати бајку Ружно паче.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 102.

Наставна јединица: Ружно паче – Х. К. Андерсен

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности слушања и доживљавања лепог изражајног
говора; развијање способности компарације задатих елемената двају различитих дела –
књижевног и филмског; развијање позитивних етичких норми; вредновање илустрација у
бајци; уочавање особина ауторске бајке.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, текстуална метода, компаративна
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, цртани филм, компјутер
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици слушају причу учитеља о Андерсеновој љубави према деци. Његови савременици
кажу да је био прави чаробњак у причању бајки. Деца су га сваки дан чекала испред врата и
молила: „Испричај нам само још једну бајку”. Ученици слушају бајку (Небојша Дугалић
„Ружно паче” – YouTube). Изражавају своје утиске. Читају је још једном, деле на целине.

Разговарају о наслову бајке, о теми, фабули и ликовима.
На примерима из текста проналазе особине јунака бајке.
Проналазе најлепше пејзаже и уочавају њихове стилске вредности.
У пару издвајају реалне и фантастичне мотиве.

Анализирају мајчине поступке.

Главни

Расправљају о појму лепог: да ли је лепо спољашња манифестација или нека унутарња
особина.
Праве компарацију између народне бајке Пепељуга и ове Андерсенове бајке (констатују
нове мотиве, богатство описа, необичну машту; заједничке особине: бајковитост, борбу
добра и зла, итд.).
Разговарају о теми илустрација бајке.
Воде расправу о томе да ли свако књижевно дело може да се представи у музици, на филму,
у ликовном стваралаштву.

Домаћи задатак: цртање плаката за драмску представу Ружно паче.
Упоређују сличности и разлике између књижевног и филмског дела.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси,
Змај, Нови Сад, 2003; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској
интерпретацији бајке, Сомбор, ПП, 2006.

Завршни

Гледају инсерте цртаног филма Ружно паче (интернет извори).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 103.

Наставна јединица: Ружно паче – Х. К. Андерсен

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу;
развијање љубави према лепој речи; развијање етичких норми; богаћење речника; развијање
партнерских односа у раду; развијање свести о потреби тимског рада; уочавање особености
ауторске бајке.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
компаративна метода

Облици рада: индивидуални, групни,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА

Расправљају о необичној теми бајке. Уочавају да је ова бајка слична другима, али и да се
битно разликује.

Уводни

Ученици стављају плакате (домаћи са претходног часа), бирају најлепши.

Учитељ организује рад по систему ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ:
Учитељ подстиче ученике да поставе проблем: Ружно паче се не разликује од осталих
бајки. Хипотезе: То је тачно. То није тачно.
Ученици се деле у групе, извлаче наставне листиће са задацима:
1. Кроз анализу лика Ружног пачета докажите да ли се ова бајка разликује или не разликује од других бајки.

3. Кроз анализу понашања животиња докажите да ли се ова бајка разликује или не разликује од других бајки.

Главни

2. Кроз анализу лика мајке докажите да ли се ова бајка разликује или не разликује од
других бајки.

4. Кроз анализу стварних и нестварних ситуација докажите да ли се ова бајка разликује
или не разликује од других бајки.
Након рада од двадесет минута, следи декомпозиција проблема.
Ученици саопштавају резултате анализе. Поједине групе ће бити за позитивну, а друге за
негативну тврдњу.
Следи закључак: Поједини делови бајке су слични другима. Бајка се по мотивима приказивања нестварних догађаја разликује од осталих.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Сомбор, ПП, 2006.

Завршни

Ученици препричавају део бајке по избору.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 104.

Наставна јединица: Употреба великог слова

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: понављање и проширивање знања везаних за употребу великог
слова; усвајање ортографске норме српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Поуке, свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици проучавају плакат који је дат у Поукама, понављају све што су о овој теми учили.

Уводни

Учитељ на почетку часа најављује да ће се на овом часу проширити и утврдити знање о
писању великог слова.
– Учитељ тражи од ученика да за сваку тврдњу наведу примере.

– Ученици раде задатке на 106. стр. Поука.
– Решења проверавамо читањем.
Пишемо диктат латиницом.
Маја и Пера за Ускрс путују у Грчку. Позвала их је Гркиња Хелена, коју су упознали на
Копаонику прошле зиме.

Главни

Путовање

Она живи у Солуну и упознаће их са богатом грчком културом. Њена породица живи у
Улици цвећа, у близини солунског залива. Уживаће посматрајући Егејско море.
Маја је одабрала књигу „Цвонки” Слободана Станишића, као поклон другарици. Пера је
понео Политикин забавник и Еуреку да се забављају током путовања.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Сомбор, ПП, 2006.

Завршни

Анализа диктата на следећем часу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 105.
и 106.

Наставна јединица: Учимо на примерима песника

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и драмско
стваралаштво.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: свеске, антологија дечје поезије
ТОК ЧАСА

Уводни

Учитељ организује час према следећим примерима обраћања ученицима, питањима и
задацима:
– Наведите имена писаца чије вам се песме и приче највише допадају.
– Шта знамо о писцима које смо до сада читали?
– Које смо врсте песама до сада читали? (Тражимо примере за њих и читамо их.)
– Која смо прозна дела до сада обрађивали? (примери).

– Како пишемо песме (основне карактеристике песме: стих, строфа, рима, осећања…)?
– Проза: тема, фабула, пасуси, ликови, сукоби…

Главни

– Можете радити у групи, пару или сами.
– Задаци су следећи:
1. Напиши песму.
2. Напиши причу.
3. Напиши бајку.
4. Напиши басну.
5. Напиши драмски текст.
(На основу врсте задатка могу се направити групе).
Ученици бирају место за рад, сами формирају групе и праве себи атмосферу за рад.
– Готове радове читамо, исправљамо, дотерујемо.
– Сви радови ће бити откуцани и илустровани.
– Најбоље радове ћемо послати дечјим часописима, а све ћемо изложити као зидне новине.
– Заједно вршимо поделу улога за драмске текстове, правимо сцену и припремамо
представу.
– Све радове ћемо користити како бисмо организовали јавни час.

Литература: Мр Марија Бјељац, Школска сцена, Едука, Београд, 2013.

Завршни

Смишљамо текст позивнице за јавни час. Позваћемо родитеље и прваке.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 107.

Наставна јединица: Употреба наводника и заграда

Тип часа:
проширивање знања

Циљеви и задаци часа: понављамо и проширујемо знања везана за употребу наводника и
заграда; усвајање ортографске норме српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Поуке, свеска, графоскоп/видео-бим
ТОК ЧАСА

– Понављамо која три модела управног говора имамо.
„Идеш ли данас на базен?”, упита Цица Мају.

Уводни

– Записивање управног говора проверавамо кроз кратак диктат.
Маја одговори: „Не, имам госте.”
„Штета”, разочарано рече Цица, „биће ми досадно самој.”

На графоскопу/видео-биму проверавамо тачност решења.

– Задатке на 107. страни прво радимо усмено, а затим писмено.

Главни

– Радимо задатке у Поукама 107–111. стр.

Састављамо причу Јежић и зец. Записујемо је.

Литература:

Завршни

Задатке које не завршимо на часу завршити за домаћи.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 108.

Наставна јединица: Наше песме и приче – јавни час

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и драмско
стваралаштво; примена стечених знања из језика; вежбање јавних наступа; укључивање
родитеља у наш рад.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.3. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.2.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова, драматизације

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: разни реквизити
ТОК ЧАСА

Главни

Ученици су за овај час припремили своје песме и скечеве.

Уводни

Дочекивање гостију.

Рецитујемо, глумимо, певамо.

Напомена: овај час представља корелацију више предмета: ликовно, музичко, ваннаставне
активности.

Литература:

Завршни

Дружење са гостима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 109.

Наставна јединица: Мартовско сунце – М. Данојлић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање лепоте и значаја песме; усавршавање технике и логике
читања; подстицање емоционалних и интелектуалних активности слушањем, читањем и
разумевањем песме; подстицање доживљајно-спознајних процеса у различитим облицима
књижевне комуникације, истраживање индивидуалног и колективног доживљаја књижевног
дела; откривање дубљих слојева песме, доживљавање поезије као естетске (различите од
свакодневне) стварности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
аналитичко-синтетичка, компаративна метода

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА
ЛЕКСИЧКИ НИЗ: Учитељ пише на табли низ речи које се састоје од речи из песме („топлих
речи”: кућица, сунце, пролеће, дом, дрвеће, итд.) и неких других („хладних речи”: киша,
тама, месец, итд.) Ученици бирају речи које би желели да пронађу у песми. Након читања
одабраних лексичких низова следи најава песме. Могуће је да код ученика настане „аха”
ефекат када открију да су погодили речи из песме.

Уводни

Интерпретативно читање учитеља, провера естетског доживљаја. Ученици гласно читају
песму.
Уочавају песничке слике, мотиве (изглед баке, сунца, улице, старог учитеља), одређују тему.
Анализирају наслов. Проналазе шта је вечно (сунце), а шта пролазно (пролеће). Уочавају
повезаност мотива баке и старог учитеља. Откривају говор сунца, његово значење у песми и
животу.
Подвлаче глаголе ономатопејског карактера (куцкати, шапутати), утврђују глаголска
времена и њихов значај за естетски доживљај. Доказују ритмичност, вредност директног
говора, уметничку снагу поређења.
Анализирају песничке слике: слика крова, слика сунца, свет који личи на кућу која се кречи.
Описују како замишљају бакин лик. Откривају универзалне поруке: лепота пролећа, дарови
природе, пролеће може бити и на другом крају света.
Уочавају симболику последњег стиха. Разговарају о илустрацијама у Читанци. Предлажу
своје.
Интерпретацијско-аналитички састав се може пратити по питањима из Читанке.

Главни

Литература: Др Ђорђе Лекић, Методика разредне наставе, Београд, 1995; Павле Илић,
Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Тумачење књижевног дела и
методика наставе, уџбеник из методике наставе, други део, приредила Оливера Радуловић,
Одсек за српску књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, 2009.

Завршни

Одговарају на одабрана питања из Радне свеске.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 110.

Наставна јединица: Писање присвојних придева
изведених од властитих именица

Тип часа:
проширивање знања

Циљеви и задаци часа: понављање и проширивање знања везаних за присвојне придеве.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Поуке, свеска, графоскоп/видео-бим
ТОК ЧАСА

Шта све знамо о придевима? (понављање)

Уводни

Учитељ на почетку часа са ученицима усмено обнавља претходно научено градиво везано за
придеве.

Диктат:
У једној београдској школи организован је сајам слаткиша. Ученици су позвали своје
другаре из многих градова Србије, али и децу коју су упознали на сусрету Радост Европе.
Децу из Брчког примила је Веснина породица. Мали Пољаци су смештени код Симине баке,
бугарске ученике је угостио Јованов тата. У свечаној сали постављене су шарене тезге са
слаткишима. На папирним тацнама шепурили су се медени колачи, чоколадне бомбице,
шећерне лулице… У сали се чуо весели жамор, говорило се разним језицима: српским,
бугарским, пољским…
– Подвуци све придеве.
а) описни придеви:

Главни

– Издвој придеве према врстама:
б) присвојни придеви:
в) градивни придеви:
– Правилно написан диктат се даје на графофолији (или ПП презентацији), као и решења
задатка.
– Ученици оловком у боји исправљају грешке.
Поуке 112–114. стр.

Литература:

Завршни

За домаћи довршити задатке у Поукама.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 111.

Наставна јединица: Од пашњака до научењака –
Михајло Пупин

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног стваралачког мишљења на
тематско-садржајном слоју научно-популарног текста; развијање и подстицање свести о
јединствености домовине, историје, језика, прошлости, садашњости, будућности; развијање
поштовања и бриге за народну баштину: материјалну и духовну; развијање љубави према
своме народу, развијање осећаја националног поноса и достојанства; подстицање на активну
и стваралачку улогу маштања у планирању будућности властитог живота; упознавање са
одликама научно-популарног текста.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
аналитичко-синтетичка, компаративна метода

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат са цитатом, фотографијама М. Пупина и куће у
Идвору
ТОК ЧАСА



Анализирајте описе куће М. Пупина.



Анализирајте опис живота на селу.



Анализирајте породичне односе.



Анализирајте значај традиције у тексту.



Главни

Изражајно читање текста (учитељ). Ученици у својим свескама описују како су доживели
текст. Читају га, деле на целине и по целинама гласно читају.
Анализирају наслов.
Уочавају разлику између овог текста и бајке (Ружно паче). Констатују да писац описује
стварне догађаје. Пишчев начин писања је близак говорном језику, али су речи биране.
Објашњавају да је начин писања сличан књижевном.
Деле се на групе. Задаци:

Уводни

АНАЛИЗА ПОРУКЕ МАЈКЕ МИХАЈЛА ПУПИНА
Учитељ је припремио плакат са фотографијом М. Пупина и следећим цитатом: „Дете моје,
ако желиш да пођеш у свет, о коме си толико слушао на нашим поселима, мораш имати још
један пар очију — очи за читање и писање. У свету има много чега о чему не можеш сазнати
ако не умеш да читаш и пишеш. Знање, то су златне лествице преко којих се иде у небеса;
знање је светлост која осветљава наш пут кроз живот и води нас у живот будућности пун
вечне славе.” Упознавање са Пупиновим доприносом развоју човечанства.

Уочите како М. Пупин описује своје детињство (као књижевник, новинар или
научник).

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси,
Змај, Нови Сад, 2003.

Завршни

РАСПРАВА: На темељима наших предака, градимо будућност (прича о ђацима
победницима на различитим такмичењима, спортистима, итд.).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 112.
и 113.

Наставна јединица: Променљиве и непроменљиве речи

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање речи које у говору мењају свој основни облик (променљиве
речи) – без дефиниција и захтева за променом по падежима и временима.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
аналитичко-синтетичка

Облици рада: индивидуални,
фронтални, у пару

Наставна средства: хамер са песмицом
ТОК ЧАСА

Уводни

Промене:
Зове се Мира.
Од Мире добијаш осмех често,
Па Мири дадох у срцу место.
Сад снивам Миру.
Дозивам: „Миро!”
Дружим се с Миром.
Причам о Мири.
И ја се мењам
Уз мука триста,
А она – ништа,
Остала иста.

ИМЕНИЦЕ се појављују у ВИШЕ ОБЛИКА. Оне мењају свој облик и прилагођавају га
служби коју имају у реченици. То значи да су именице ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ (мењају се по
падежима). Основа именица остаје иста, само се наставци мењају.

Главни

Рад у пару:
Покушај да за сваку реченицу поставиш питање на које ће одговор бити неки облик
именице Мира.
Ко је главни у овој песми? МИРА
Од кога добија осмех? Од МИРЕ
Коме даде место у срцу? МИРИ
Кога сад снева? МИРУ
Хеј! Како дозива? „МИРО!”
С ким се дружи? С МИРОМ
О коме прича? О МИРИ
Шта се десило са именицом МИРА из реченице у реченицу?
Шта ова именица казује у свакој реченици, коју службу има?
Да ли се цела именица мења? Који део остаје исти, шта му се додаје?
Шта из свега овог можемо закључити?

МИР
А
Е
И ОМ У

И

2. активност:
Индивидуални рад.
Задатак:
У датој реченици подвуци глагол, а затим промени глаголске облике тако да казују прошло
и будуће време.
ЈОВАН ЧИТА КЕЊИГУ.
ЈОВАН ЈЕ ЧИТАО КЊИГУ.
ЈОВАН ЋЕ ЧИТАТИ КЊИГУ.
– Ти и Мира шетате.
– Он и Мира шетају.
– Ја и Мира смо шетали.
– Ти и Мира сте шетали.
– Он и Мира су шетали.
– Ја и Мира ћемо шетати.
– Ти и Мира ћете шетати.
– Он и Мира ће шетати.
Главни

Глаголи имају различите облике и за лица и за времена.
3. активност:
Групни рад – три групе
НАД

ИЗ

ИЗА
ОД

КА
ПРЕД


Различити положаји и односи бића и ствари према кући утицаће на ПРОМЕНУ
именице кућа.
 Задатак: Покажи кроз реченице промену именице кућа и придева који стоје уз њу.
I група – мала кућа
II група – дедина кућа
III група – дрвена кућа.
1. На слици је мала (дедина) дрвена кућа.
2. Дечак одлази од ______________ _________.
3. Бака иде ка __________________ _________.
4. Дим се вије из ________________ _________.

Замисли да је насликано више малих кућа; сада облицима множине допуни исте реченице.
– Како се са променом именице мења придев?


Са променом облика именице, мења се и облик придева. Значи и придеви су
променљиве речи.

4. активност:
Групни рад – три групе
Задатак: Уместо имена користимо ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ и допуњавамо реченице.
I група – друго лице једнине (ТИ)
II група – треће лице једнице мушког рода (ОН)
III група – треће лице једнине женског рода (ОНА)
Прво си/је ми/ти/он, она/ помогао.
Зато ___________________посебно ценим.
Верујем _______________ више него другима.
Лепо је с ______________ причати.
Свима о _______________ говорим најлепше.

Сада усмено допуни реченице личним заменицама за множину.

Главни

1.
2.
3.
4.
5.

Значи:
* ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ имају различите облике, те су и оне ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ.
5. активност:
* Индивидуални рад
Задатак: Уз следеће именице напиши словима облике редног броја 4.
_____________разред; _______________клупа;
_____________одељење, из ___________ разреда,
од ___________ клупе, по ____________ клупи,
са ______________ разредом, са ___________ клупом.
 Колико си различитих облика употребио/употребила за исти број?
Значи:
 Бројеви су променљиве речи.
Шта смо до сада научили:
Именице, заменице, придеви, глаголи и редни бројеви појављују се у више облика, па их
називамо променљивим речима.

Литература:

Завршни

Понављамо које се врсте речи сврставају у променљиве речи.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 114.

Наставна јединица: Луцкаста песма – Ф. Г. Лорка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности самосталног процењивања поетског исказа;
развијање љубави према лепој речи; откривање етичких и идејних стајалишта у песми;
оптимистичко гледање на појаве у животној свакодневици; истицање улоге и величине
љубави и породичне хармоније; вежбе из граматике и лексикологије: творба речи и
полисемија.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.2.2.6. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
Облици рада: фронтални,
илустративно-демонстративна, компаративна метода индивидуални, рад у пару
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографија, плакат
ТОК ЧАСА

Учитељ је написао на плакату: Дете је славуј у кући (народна изрека); Мајке дају нашем
духу топлину, а очеви светлост (Перл Бак, повезати податак о њој са причоме Бела и жута
девојчица); Мајка разуме оно што дете не каже (јеврејска пословица). Ученици повезују
пословице са фотографијом породице. Најава циља часа, интерпретативно читање учитеља,
провера естетског доживљаја. Ученици читају песму у себи, гласно читање ученика.

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Зона
Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Језичке игре (плакат са исписаним речима: злато, луцкаст, вода)
1. Творба речи – Од речи злато састављају нове речи: *именице (златар, златица, златара); властите именице (Злата, Златко, Златар, Златановић); * глаголи (златити, позлатити); придеве (златно, златаст, златан, Златков, Златин). Нове речи користе у
реченицама.
2. Полисемија речи – од придева луцкаст састављају што више нових синтагми.
3. Проналазе што више насељених места која у саставу имају реч вода. Објашњавају изразе:
расти као из воде, мутити неком воду, превести неког жедног преко воде, бити између
ватре и воде, бити кап у води... Ученици закључују да значење речи зависи од текста, сврхе
коришћења.

Главни

Ученици анализирају наслов песме. Утврђују доминантан мотив – љубав мајке. Уочавају
маштовитост и снове (да постане сребро и вода); симболика чистоте детиње душе.
Разговарају о симболици трансформације дечака у ђердан – сједињавање љубави мајке и
детета, о градацијском поступку у опису љубави, о загрљају као најважнијем симболу
сједињавања. Раде у пару: проналазе речи које се понављају и образлажу за такав песнички
поступак (хладно би ти било, постанем, бојим се, хтео бих, понављање је у функцији изражавања осећања, бриге); објашњавају функцију правописних знакова. Описују лик мајке.
Пореде ликове мајки у песмама Мајка и Луцкаста песма.
Проналазе поруке: Љубав мајчина је безмерна, Дар је дечји загрљај, Мајци је дете једини
свет... Није мило ни сребро ни злато, већ је мило што је срцу драго.
Домаћи задатак: научити песму напамет.

Уводни

РАЗГОВОР О ПОСЛОВИЦАМА И ИЗРЕКАМА

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 115.

Наставна јединица: Мајка – Р. Јовановић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности доживљавања основног расположења лирске
песме; развијање способности асоцијативног мишљења; развијање способности читања у
себи и уживљавања у песму; развијање способности (непосредног, промишљеног)
изражавања доживљаја; развијање језичке креативности; развијање способности
рационалног мишљења на предметно-садржајном слоју; уочавање осећајне везаности мајке
и детета као мотива у књижевном делу и у животу; тумачење лирске песме, песничких
слика, ритма.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
Облици рада: фронтални,
илустративно-демонстративна, компаративна метода индивидуални
Наставна средства: уџбеник, свеска, апликација
ТОК ЧАСА
Уводни

ОЛУЈА ИДЕЈА – АПЛИКАЦИЈА – Учитељ ставља апликацију: дрво, са кореном и цветом
Ученици саопштавају своје идеје.
Учитељ најављује наставну јединицу, интерпретативно чита песму. Ученици пишу како су
доживели песму. Након провере њихових утисака, следи читање песме у себи, још једно
читање гласно.
Ученици откривају значај поређења мајке са дрветом на апликацији.

Главни

Објашњавају наслов и симболику представљања мајке у цвету руже. Проналазе бајковите
делове.
Праве паралелу између мајке Света, Богородице, са обичном мајком. Анализирају њен однос
према Исусу и однос мајке у песми. Уочавају шта им је заједничко.
Откривају описе мириса у песми. Проналазе мотиве, песничке слике.
Тумаче синтагму радост читав један век, проналазе одговор како се мајка може огледати у
деци.
Откривају у којим се стиховима наглашава дужина трајања мајчине бриге за децу.
Утврђују ритам у песми, стилску вредност поређења: као сунце, кô биљка.
У пару одређују тему и поруке песме.

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Зона
Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Разговарају о теми исказаној изреком:
ЧОВЕК ЈЕ БОГАТИЈИ ШТО ВИШЕ ДАЈЕ ДРУГИМА.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 116.

Наставна јединица: Драге личности из мог детињства
– говорна вежба

Тип часа:
увежбавање

Циљеви и задаци часа: развијање способности правилног изговора; развијање способности
шире комуникације; развијање љубави према српском језику; развијање аналитичко-синтетичког приступа задатој теми.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.3. 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6.
Наставне методе: монолошка, дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА

Учитељ чита састав са истом темом: Драга личност мог детињства.

Уводни

Драга личност је нешто велико, нешто што се цени и поштује, а понекад и бескрајно воли.
Драга личност коју највише волим, која је увек ту када ми нешто треба, нека помоћ или
лепа реч, јесте моја мајка. Та предивна особа, моја мајка, зове се Хелга Вукичевић. Има
тридесет две године, живи у Шајкашу и домаћица је. Мама има црну косу и обожавам њене
локнице. Очи су јој смеђе и сијају као два драгуља. Мамино лице је румено и нежно, као две
црвене јабуке. Када ме помилује, осетим нежност и топлину њених руку. Мајка ме увек
саветује како да се понашам у школи и код куће, како да причам са старијим људима и са
децом. Моја мама ми пружа пуно пажње и љубави. Често делимо исто мишљење и пуно
времена проводимо заједно, дружећи се и слушајући лагану музику и читајући занимљиве
књиге.
Та предивна драга личност је моја мајка, увек ћу је ценити, поштовати и волети до краја
живота.
И.В. 4/2, ОШ „Исидора Секулић”, Шајкаш

Ученици разговарају о овој теми, састављају план говорне вежбе:
1. спољашњи опис (изглед) личности;
3. зашто ми је драга;
4. по чему ћу је памтити;

Главни

2. опис њених поступака;

5. опис неког занимљивог податка из њеног живота.
Ученици пишу план препричавања, проналазе личност и описују је.

Читају поруке.
Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

Ученици пишу поруке драгим личностима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 117.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Моја мајка

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске, план писања
ТОК ЧАСА

Учитељ најављује тему часа и мотивише ученике:
– Данас ћемо писмено описати мајку.

Уводни

– На прошлом часу смо усмено описивали неку драгу личност.
– Хајде да се подсетимо како су песници описивали мајку, која су поређења користили.

План писања:
– Име и занимање.
– Спољашњи изглед особе.
– Основне карактерне црте.
Главни

– Поступци и понашања у неким конкретним животним ситуацијама (чиме се одушевљава,
како се понаша према друштву, начин на који обавља послове, које су јој мане, врлине, како
говори, шта је повређује).
– Како проводите време заједно.
– Ученици пишу саставе.

– Домаћи задатак: Мој деда – састав.

Литература:

Завршни

– Читамо неколико састава.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 118.

Наставна јединица: Мој деда – припрема за писмени
задатак

Тип часа:
утврђивањe

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: домаћи задаци ученика, свеске
ТОК ЧАСА
Уводни

Анализа домаћег задатка уједно је и припрема за трећи писмени задатак.

Ученици редом читају задатке. Анализирамо сваки задатак, уочавамо шта је добро, а шта не.
О чему морамо водити рачуна при изради писменог задатка:
– Правилно издвојени пасуси.

Главни

– Рад мора бити уредан и прегледан.
– Водити рачуна о правопису.
– Пишемо пенкалом, писаним словима ћирилице.

Литература:

Завршни

Још једном читамо најбоље саставе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 119.

Наставна јединица: Трећи писмени задатак

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити вештину и умеће примене стечених знања из писања
састава.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА
Уводни

– Подела вежбанки.

Упутства за рад.
– Ученици добијају три теме.
– Бирају једну и њу уписују у вежбанке.
– Теме:
Мој најбољи друг / Моја најбоља другарица

Главни

Драга личност мог детињства
Личност коју ћу памтити
– Ученици пишу састав.
– Они ученици који заврше писање пре звона могу да читају дечје часописе.

Литература:

Завршни

Анализа писменог задатка најављује се за два часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 120.

Наставна јединица: Трешња у цвету – М. Данојлић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање креативности и интелектуалне способности ученика;
схватање идејне подлоге текста; развијање позитивног односа према читању;
оспособљавање ученика за вредновање књижевног текста; развијање способности естетског
процењивања дела у плуралитету значења; развијање интернационализма; успостављање
унутарпредметне корелације (језик /глаголи и придеви/ – књижевност); богаћење речника
(вежбања из деривације речи).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
аналитичко-синтетичка

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, ЦД, компјутер
ТОК ЧАСА
Уводни

ЗАНИМЉИВО ПУТОВАЊЕ –
Учитељ објашњава ученицима да ће сада упознати земљу која се зове Јапан. Приказује
слике пролећа, трешње у цвету, пушта музику из Јапана. Објашњава да су дани цветања
трешње у Јапану, национални празник овог народа. Најављује да и други уметници пишу о
трешњи, сликају је.
Након интерпретативног читања (учитељ) и провере естетског доживљаја, ученици гласно
читају песму.
Ученици врше локализацију текста, праве компарацију са Јапаном.
Разговарају о илустрацијама, бојама, нијансама.
Проналазе стихове у којима се налазе описи боја и звукова.
Пишу како доживљавају заједницу пчела. Читају своја запажања и закључују да је
сложност пчела – тајна њиховог живота, рада. Налазе такве примере у свом разреду.
Дају предлоге за другачији наслов песме.
Проналазе у пару глаголе који означавају радњу (лете, зузоре, мрмљају, читају).
Запажају ономатопејски карактер неких глагола. Проналазе персонификацију.
Утврђују глаголска времена и закључују колико она доприносе буђењу емоција у песми.
Након утврђивања теме, мотива и песничких слика (опис цвета, опис рада пчела, изглед
цветног грмља), у пару проналазе особине ритма. У пару проналазе описне придеве
(узаврела, бела, мирисна, расцветала), проналазе именице уз које стоје, читају песму без
придева, закључују у чему је естетски значај придева.
У пару врше компарацију песама (Трешња у цвету и Пауково дело Д. Максимовић).
Уочавају карактеристике описне песме. Анализирају изреку: Вредан као пчела.
У пару пишу поруке песме.
Богаћење речника, деривација речи од именица пчела и цвет (цветати, Цветко, Цветковић, цветић, цветно, пчелица, пчелар, итд.).

Главни

ТАКМИЧЕЊЕ: ОТКРИВАМО ТАЈНЕ ПРИРОДЕ – Ученици у пару проналазе што више
глагола и именица ономатопејског карактера. Према броју речи, добијају бодове, а затим
следи рангирање.

Завршни

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Павле
Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 121.

Наставна јединица: Променљиве речи

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: уочавање речи које у говору мењају свој основни облик (променљиве
речи) – без дефиниција и захтева за променом по падежима и временима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику
ТОК ЧАСА

– У датим реченицама подвуци променљиве речи:
Дечаци су играли фудбал на зеленој ливади. Њих четворица су весело јурила шарену лопту.

Уводни

Учитељ час започиње реченицама у којима ће ученици уочити променљиве речи:

Ученици одређују врсту сваке подвучене речи и понављају све што о њој знају.
Главни

Раде задатке у Поукама, 72–77. стр.
Тачност решења проверавамо читањем.

– Нађи реч сличног значења...
– Ученици једни другима задају реч и треба да пронађу другу са сличним, супротним,
умањеним и увећаним значењем.

Литература:

Завршни

Учитељ мотивише ученике за следећу лексичку вежбу:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 122.

Наставна јединица: Анализа трећег писменог задатка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: истаћи задатке који су добри; издвојити нaјчешће грешке; пружити
помоћ ученицима који праве превише грешака при писању.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ коментарише степен успешности израде писменог задатка одељења у целини:
похваљује креативност, занимљивост састава, писменост; истиче у чему су ученици
највише грешили; саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења.

– Полази се од најбољих задатака.
– Пре него што ученику дамо свеску, детаљно коментаришемо све грешке и оцену.

– У школске свеске записујемо најчешће грешке и како правилно треба урадити.

Главни

– Предајемо сваком ученику рад са написаним коментарима.

– Читамо најбоље радове.

Литература:

Завршни

– Припремити се за исправак писменог задатка.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 123.

Наставна јединица: Исправак трећег писменог задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: писање побољшане верзије састава; богаћење речника и усвајање
правила ортографске норме српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА

– Исправак писменог задатка ради се на десној страни, наспрам које сте писали.

Уводни

Учитељ даје неопходна упутства за израду исправка писменог задатка:

– Ученици са табле преписују заглавље задатка.
– Пишу исправак.
Учитељ пружа додатна објашњења ако је потребно.

Главни

Читамо побољшане верзије састава оних ученика који су имали много грешака.

Завршни

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 124.

Наставна јединица: Непроменљиве речи

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање речи које у свим ситуацијама задржавају исти облик – без
именовања те врсте речи.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику
Уводни

ТОК ЧАСА
Учитељ кратким дијалогом са ученицима најављује тему часа:
– Које су врсте речи променљиве? Шта то значи?
– Наведи неке примере.

Посматрај речи које се налазе око кућице. Шта оне означавају?
НАД

ИЗ

ИЗА
ОД

КА
Главни

На слици са кућицом видимо да су написане поједине речи које стоје уз имена предмета
и бића:
ОД, КА, У, НАД, ИЗА, ИЗ, ПРЕД.
Те речи утичу на промену именице, али да ли се оне мењају, да ли се оне појављују у
више облика?
Пример: идем од куће, од брата...
 Наведене речи одређују међусобне положаје и односе између ствари и бића. Оне се
увек појављују у истом облику.
 Не мењају се ни речи које повезују поједине речи у реченици: И, А, АЛИ, ИЛИ, ПА,
ТЕ, ВЕЋ, ЈЕР...
 Увек имају исти облик и речи као што су ДАНАС, ЈУЧЕ, САДА, ЛЕТОС, ГОРЕ,
ДОЛЕ, ЛЕВО, ПОСЛЕ...
Све речи које се не мењају већ увек остају у једном облику јесу НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ.
Радимо задатке у Поукама, 77–79. стр.

Литература:

Завршни

Израда плаката о променљивим и непроменљивим речима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 125.

Наставна јединица: Мали принц – Антоан де Сент
Егзипери

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног стваралачког мишљења на
тематско-садржајном слоју романа; откривање повезаности језичкостилских елемената и
идејних слојева текста; уочавање људских мана: похлепе, лакомости, злобе; развијање
сазнања о племенитим људским особинама као што су скромност, поштење, стрпљивост,
разумевање; подстицање на размишљање о добру и злу, о вредностима пријатељства;
уочавање одлика романа.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА

Главни

Приказује им неколико илустрација из романа, лепи их на пано.
Ученици посматрају композиције, изражавају своја естетска осећања.
Након тога пишу кратак састав: Моји утисци о Егзиперијевим илустрацијама.
Читају своје радове.
Учитељ интерпретативно чита део романа. Проверава утиске, а затим следи још једно
читање с оловком у руци.
Ученици проналазе делове текста који: а) приказују зашто је Мали принц остао веран својој
ружи; б) приказују сусрет са лисицом; в) садрже лепе мисли. Разговарају о њима.

Уводни

Учитељ уводи ученике у романескну структуру, описује живот Малог принца. Осветљава
судбину дечака који је оставио сликарство и постао пилот, дочарава његове занимљиве
згоде. Објашњава им да је писац сам илустровао своју књигу.

Ученици анализирају главне особине Малог принца – способност да види срцем. „Ево моје
тајне. Сасвим је једноставна: човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати.”
Расправљају о вредностима. Закључују да без рада, пријатељства, искрености и љубави
човек не може живети. Деле се у групе, добијају идентичне задатке:
Напишите шта мислите о руској народној пословици: „Хоћеш ли пријатеља – буди
пријатељ”.

Ученици читају своје радове.
Пореде поруке романа са порукама ове пословице.
Литература: Воја Марјановић, „Мали принц” између сна и јаве, у: Мој поглед, Београд, БМГ,
1996; Милка Андрић, Антоан де Сент Егзипери: „Мали принц” у: Ка савременој настави
српског језика и књижевности, зборник радова, уредио Душан Иванић, Београд, 2004;
Мирјана Вукмировић, Антоан де Сент Егзипери између мита и бајке, Београд, Народна
књига, 1981.

Завршни

Домаћи задатак: илуструјте део романа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 126.

Наставна јединица: Мали принц – Антоан де Сент
Егзипери

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: подстицање ученика да размишљају о љубави; подстицање
имагинације ученика и креативног изражавања; откривање повезаности језичкостилских
елемената и емотивних слојева; неговање заједништва и пријатељства; развијање потребе за
сарадњом и уважавањем других; неговање свести о улози и важности пријатељства у
међусобним односима у животу; упоређивање елемената и одлика романа и цртаног филма.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.10. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
компаративна метода, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, компјутер
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици препричавају део романа Мали принц (стваралачко препричавање).

Гледају одломак из цртаног филма (Mali Princ ~ Antoan de Sent Egziperi – YouTube).
Разговарају о лепоти филма, дају своје предлоге како би они урадили неке делове.
Уочавају начин изражавања.
Откривају да је Мали принц дечак отвореног срца, искрен, пун љубави.

Главни

Пореде филм и књижевно дело, проналазе шта им је заједничко, а шта је посебно.

Анализирају однос лисице и дечака.
Закључују да су најважније вредности за Малог принца: истина, љубав, пријатељство, рад.
У пару пишу писмо Малом принцу.

Литература: Воја Марјановић, „Мали принц” између сна и јаве, у: Мој поглед, Београд, БМГ,
1996; Милка Андрић, Антоан де Сент Егзипери: „Мали принц” у: Ка савременој настави
српског језика и књижевности, зборник радова, уредио Душан Иванић, Београд, 2004.

Завршни

Читају своја писма.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 127.

Наставна јединица: Променљиве и непроменљиве речи

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања о променљивим и
непроменљивим речима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.3.4.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролног задатка.
Давање потребних објашњења за израду задатака.

Ученици раде задатке.

Литература:

Завршни

Анализа контролног најављује се за следећи час.

Главни

Они који заврше пре звона читају дечју штампу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Моја неостварена жеља – писмена
вежба

Редни
број: 128.

Тип часа:
увежбавање

Циљеви и задаци часа: развијање правилног односа према ствараоцима; уочавање да су и
они били деца и имали своје неостварене жеље; неговање културе писменог изражавања;
правилна употреба правописних правила.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.3.1. 1СЈ.2.3.6. 1СЈ.2.3.8.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА

Уводни

Учитељ чита одломак из аутобиографије С. Раичковића. „Ово је кратка прича о мени. Зовем
се Стеван Раичковић и пре и после мога рођења моји родитељи су се стално селили с места у
место, премештани са службом као и толики други учитељи. У једном од њих сам се и
родио. Тај догађај пада на дан 5. јула 1928. године. Збио се у селу Нересници, крај реке
Пека, у Србији. Родно место не памтим. Отишао сам из њега када сам имао две године. Од
тада па до дана данашњег одвија се моје безуспешно трагање за завичајем. Уместо једног –
пронашао сам многе. Један од њих је Сента, крај Тисе, у којој сам провео добар део
детињства. Други је Београд, у коме сам проћердао своју младост, град у коме одавно
живим.” Ученици разговарају о песниковој неоствареној жељи.

Свако од нас има неостварену жељу.
Наслов на табли – Моја неостварена жеља –
План рада:
Моје жеље, моји снови



Опис једне жеље



Зашто је нисам остварио/-ла



Моје размишљање о тој жељи.

Главни



Следи индивидуални рад ученика.

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

Читање по три рада, анализа и бирање најбољих.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 129.

Тип часа:
проширивање знања

Наставна јединица: Писање сугласника Ј

Циљеви и задаци часа: проширивање знања о правилном писању сугласника Ј; усвајање
ортографске норме српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ на почетку часа укратко анализира резултате контролног задатка.

Учитељ пише на табли (или пројектује) следећу реченицу, којом најављује тему часа:
Авијон је летео изнад кијоска.
Да ли је ова реченица правилно написана? Шта је ту вишак?
У трећем разреду смо научили да се сугласник Ј не пише и не изговара између самогласника
И и О, али се пише и изговара ако се нађе између О и И.
АВИОН, КИОСК, РАДИО, КОЈИ, СВОЈИ, БРОЈИ, ТВОЈИ
Главни

Самогласник Ј се пише и изговара:
– у присвојним придевима (вучји, козји, дечји...)
– код придева који се завршавају на –ски, а изведени су од именица на –ија (армијски,
аустријски, историјски...)
– по правилу се пише између самогласника и-а (хемија, армија, Србија, Силвија, Дијана), и-е
(дијета, клијент, премијер, ривијера) и и-у (пијук, цијук, фијук, алуминијум, подијум).
Радимо задатке у Поукама, 114–115. стр.

Литература:

Завршни

Решења проверавамо читањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 130.

Наставна јединица: Моја Милена – П. Жебељан

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање читалачких навика и љубави према књижевности;
развијање способности за правилно, тачно и уверљиво усмено изражавање; богаћење
речника; развијање правилног односа према љубави и толеранцији; развијање аналитичке
способности за слојевито тумачење књижевног дела.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.2.7.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат
ТОК ЧАСА
Олуја идеја, плакат: ЉУБАВ

Уводни

Учитељ проверава домаћи задатак (да ли су ученици прочитали причу).
Интерпретативно читање (ученици читају).
Ученици анализирају наслов.
Деле се на групе.
Задаци:
1. Опишите како замишљате место у коме се радња одвија. Објасните однос родитеља према љубави Милене и њеног комшије.
2. Опишите како замишљате Милену. Објасните њене поступке.
3. Опишите како замишљате Михаила. Објасните како доживљавате његово сазнање да је
Милена нашла другога.
4. Опишите како замишљате другарице и другове. Објасните како ви гледате на однос
њихових другова и другарица према овој љубави.
Анализирају одговоре.
Учитељ дели наставне листиће за домаћи задатак – ДИФЕРЕНЦИРАНИ ЗАДАЦИ.
1. Препричај један део приче. …… ................................ оцена 2.
2. Препричај причу у трећем лицу ……………………. оцена 3.
3. Препричај причу у првом лицу................................... оцена 4.
4. Измени почетак приче и препричај је у првом лицу.. оцена 5.

Главни

Литература: Љиљана Бајић, Проучавање хумористичке прозе у настави, Завод за уџбенике,
Београд, 2008; Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод
за уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА: Ученици воде расправу о томе ко је у праву: Михаило или
Милена.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 131.

Наставна јединица: Моја Милена – П. Жебељан

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за различите видове препричавања и
усменог изражавања; успостављање корелације са музичком културом, уочавање истих тема
и мотива.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.4. 1СЈ.0.1.7. 1СЈ.1.3.7. 1СЈ.2.3.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, свеска
ТОК ЧАСА
Кратак мотивациони дијалог:
Уводни

– Слушамо песму Милена Нових фосила.
– О чему говори ова песма?
– Шта значи стих „Милена, генерацијо моја...”
– Ко се сусреће у овој песми?
– Можете ли да замислите сусрет дечака и његове Милене рецимо за двадесет година?

На овом часу ћемо препричавати причу, али ћете сами бирати за коју оцену желите да
препричавате.
Ово су задаци, а ви бирајте.
(2)

2. Препричај причу у трећем лицу.

(3)

3. Препричај причу у првом лицу.

(4)

Главни

1. Подели текст на целине и препричај један део.

4. Замени почетак приче и препричај је у првом лицу. (5)
Ученици препричавају причу по избору.
Анализирамо свако препричавање.

Литература:

Завршни

Илуструј свој рад.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 132.

Наставна јединица: Како сам надмудрио...

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања; богаћење
речника.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

– У народним причама и баснама увек неко некога надмудри.
– Шта то значи?

Уводни

Учитељ уводи ученике у тему часа кратким дијалогом:

– Да ли је исто неког надмудрити и преварити?
– Да ли сте ви некада неког надмудрили?

Данас треба да опишете неки догађај када сте неког надмудрили. Пазите: не преварили, већ
надмудрили.

Ученици пишу саставе.

Главни

Ваш састав мора имати добро распоређену фабулу, ликове, које треба убедљиво да опишете
и закључак.

Читамо саставе који су завршени.
Анализирамо сваки састав.

Литература:

Завршни

Ученици који нису завршили састав треба да то ураде као домаћи задатак.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 133.

Наставна јединица: Мала љубавна песма – Крстивоје
Илић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање литерарних способности; развијање способности писменог
изражавања доживљаја; развијање способности перципирања лирске песме; развијање
способности доживљавања основног расположења у лирској песми; развијање способности
фантазијског и стваралачког мишљења; развијање рационалног и репродуктивно-продуктивног мишљења; развијање спознаје да је љубав део наше свакодневице;
успостављање корелације са музичком културом.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.2.2.6. 1СЈ.2.5.3.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстуална Облици рада: фронтални,
метода
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: уџбеник, свеска, ЦД, компјутер
ТОК ЧАСА

Главни

Учитељ интерпретативно чита песму. Ученици пишу како су доживели песму. Читају шта су
написали.
У пару ученици описују шта им је лепо у песми.
Утврђују ритам песме.
Праве компарацију са приповетком Моја Милена.
Тумаче тајне песме.
Анализирају мотиве понашања дечака и девојчице.
Врше локализацију песме, проналазе хумор.
Објашњавају зашто деца желе да ураме љубав, описују како замишљају рам.
Утврђују ритам у песми.
Објашњавају наслов, дају предлоге за нови наслов.

Уводни

Учитељ упознаје ученике са деветнаестим Ђурђевданским фестивалом, који је одржан у
Бањалуци. На репертоару је била композиција Мала љубавна песма (м. Ненад Младеновић,
ар. Дејан Јовановић / Ладо Леш, пева Ана Латинчић). Учитељ разговара са ученицима о
музици, фестивалима. Чита им занимљив интервју са Змајком (Ђурђевдански фестивал
дјечије пјесме ... - Djurdjevdanski festival djeca.rtrs.tv/arhiva06.htm - Босна и Херцеговина).
Ученици слушају композицију.

ДИФЕРЕНЦИРАНИ ЗАДАЦИ
1. Нацртај дечака и девојчицу...............................................................оцена 3
2. Напиши пет питања која би поставио писцу...................................оцена 4
3. Напиши десет питања која би поставио дечаку и девојчици ........оцена 5

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Павле
Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003.

Завршни

Ученици анализирају диференциране задатке, бирају најзанимљивије.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 134.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Реченице

Циљеви и задаци часа: обновити знање о реченицама.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.3. 1СЈ.2.4.5. 1СЈ.2.4.6. 1СЈ.2.4.7.
Наставне методе: монолошка, дијалошка,
текстуални метода, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни листић
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

Задатак за следећи час: пронаћи што више података о Кини, описа људи, обичаја, изгледа...

Главни

Израда наставног листића.
1. Напиши какве су ове реченице по значењу.
Какав страшан вук! _____________________
Сељаци дотрчаше. ______________________
Где је вук? ________________________
2. Одреди реченице по облику.
Милица је купила сладолед. ___________________
Јован не иде у биоскоп. ______________________
Маша неће бити на утакмици. ___________________
Значи:
Реченице по значењу могу бити _________________ , _________________ ,
_____________________ .
Реченице по облику могу бити ______________ и ________________ .
3. Напиши:
а) обавештајну одричну реченицу
_________________________________________________________________
б) узвичну потврдну реченицу
_________________________________________________________________
в) потврдну упитну реченицу
_________________________________________________________________
4. Подвуци субјекат и предикат у следећим реченицама. Одреди место, време и начин
вршења радње.
Јутрос је голуб летео изнад крова.
Синоћ је Маја весело певала на тераси.
Цица ће сутра играти у позоришту.

Уводни

Мотивациони дијалог, увод у тему часа:
– Шта је глас и чиме га записујемо?
– Шта је реч?
– Шта је реченица? Дај пример за свако питање.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 135.

Наставна јединица: Бела и жута девојчица – П. Бак

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање етичких вредности код ученика; развијање способности
рационалног стваралачког мишљења на предметно-садржајном слоју текста; истицање
важности склада у породици и друштву, узајамне љубави, поштовања, бриге једних за друге
и међусобног прихватања без обзира на разлике у темпераменту, карактерним особинама,
склоностима и интересима; неговање поштовања према другим језицима и њиховим
говорницима; развијање свести о праву детета на срећно и безбрижно детињство; тумачење
фабуле и ликова и успостављање унутарпредметне корелације и корелације са филмском
уметношћу.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.2.7.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, филм
ТОК ЧАСА
Уводни

АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА – представници група ученика: прича о Кини,
живот у Кини, игре деце у Кини, музика и неки обичаји у Кини, корелација са песмом
Трешња у цвету.

ПРЕДВИЂАЊА У ПАРУ
Учитељ најављује занимљиву причу, пише њен наслов, дели је на целине и записује наслове
целина на таблу. Ученицима чита три целине и након тога поставља задатак да ученици
маштају и претпоставе шта се у причи могло догодити.
Ученици одговарају на питања, а затим слушају учитељево интерпретативно читање осталих
целина.
Читају причу по деловима.

Главни

Уочавају шта су погодили, објашњавају шта је лепо у приповеци, излажу своје утиске.
Утврђују фабулу.
Проналазе у пару сличности и разлике између две девојчице.
Анализирају сусрет две девојчице, начин комуникације међу њима.
Објашњавају наслов.

Расправа о пријатељству које не познаје боје коже и границе.

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010.

Завршни

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 136.

Наставна јединица: Бела и жута девојчица – П. Бак

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: уочавање односа детета према друштву (нова средина); развијање
интелектуалне радозналости и тежње за проширивањем сазнајних хоризоната; развијање
способности за самосталну анализу прознога дела: књижевни портрет; карактеризација
лика: етичка, физичка, психолошка, социолошка раван значења.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.2.7.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА

Препричавају причу са измењеним крајем.

Уводни

Ученици препричавају приче по целинама.

За интерпретацијско-аналитичку анализу довољно је пратити питања из Читанке, а у
медитацијско-стваралачком саставу добро је кренути од задатака из Радне свеске.
Ученици анализирају особине епизодних јунака, проналазе делове у тексту.
Уочавају две социјалне средине, понашање људи, изричу своје судове о томе.
Проналазе дијалог и те делове текста стављају у индиректан говор.
*пријатељства се стварају независно од боје коже;

Главни

Истичу поливалентност порука:
*новац није важан у склапању пријатељства;
* треба волети децу која живе у различитим деловима света...
Рад у пару: ученици замишљају разговор две девојчице данас. Смишљају план, ток
разговора, пишу га.

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2010; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Ученици читају своје одговоре.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 137.

Наставна јединица: Проста проширена и проста
непроширена реченица

Тип часа:
проширивање знања

Циљеви и задаци часа: проширити знање о реченицама.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.3. 1СЈ.2.4.5. 1СЈ.2.4.6. 1СЈ.2.4.7.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстуална
метода, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику
ТОК ЧАСА

– Читамо текст из Поука, 82. стр.
– Каквих реченица по значењу има у овом тексту?

Уводни

Учитељ најављује тему часа следећим налозима и дијалогом:

– Пронађи одричну реченицу у тексту.

Издвајамо реченице и тражимо да подвуку субјекат и предикат.
Краве су пасле.

Они су успели.

Ватрогасци су стигли.

Деца су гледала.

Реченице које имају само субјекат и предикат јесу просте реченице.
Ако осим субјекта и предиката немају ниједан други члан, онда су просте непроширене
реченице.

Наше краве пасле су траву.
Многи људи и жене су гасили ватру.
Уплашена деца гледала су пожар.
Овде имамо и друге речи које се групишу око субјекта и предиката и чине реченицу лепшом и
јаснијом.
Реченице које поред субјекта и предиката имају и друге реченичне делове такође су просте
реченице, али проширене.

Главни

У следећим реченицама подвуци субјекат и предикат:

Покушај да следећу реченицу поделиш на две реченице; најпре пронађи предикате.
Проста реченица

Проста реченица

Пламен је захватио још једну зграду, али су га ватрогасци угасили.
Сложена реченица

Шта су сложене реченице?
– Сложене реченице су реченице које садрже два или више предиката. Оне су
састављене од двеју или више простих реченица.
Главни

Да закључимо!!!
Реченице по саставу

Просте реченице

Непроширене
(с + п)

Проширене
(с + п + други/зависни реченични чланови)

Завршни

Радимо задатке у Поукама, 85. стр.

Литература:

Сложене реченице

Редни
број: 138.

Наставна јединица: Јеленче – народна песма

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање љубави према природи, породици и људима уопште;
вежбање ученика у говорењу, описивању; развијање љубави према народној књижевности;
развијање позитивних етичких ставова; проширивање знања о народним лирским песмама.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка
метода, компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, компјутер
ТОК ЧАСА

Главни

Учитељ интерпретативно чита, проверава доживљај. Ученици читају песму у себи, а затим
гласно читају.
Описују слику кошуте.
У пару проналазе њене особине.
Описују слику јеленчета, његову игру у пољу, проналазе у пару његове особине
(безбрижност, лакомисленост...).
Анализирају зашто писац каже јеленче, а не лане: зашто користи синтагму мало јеленче, а
деминутив већ дефинише његову величину.
Издвајају мотивске целине (јеленче у пољу, мотив кошуте, мотив ловца, мотив кошутине
патње).
Повезују појмове младо јеленче и младо момче.
Проналазе глаголе који се римују.
Вреднују значај смењивања перфекта и презента за сликовит приказ радње.
Објашњавају зашто се у песми користи дијалог.
Проналазе поруке песме (Свака мајка је брижна, Деца (јеленче) морају слушати старије).
Анализирају изреку: „Несрећа не долази сама”.
У пару проналазе доказе да је Јеленче народна песма.

Уводни

Учитељ приказује инсерт из Дизнијевог филма Бамби (постоји на интернету).
Ученици разговорају о Бамбију, музици, бојама, лепоти описа.

КОМПАРАЦИЈА ПЕСАМА: Аждаја своме чеду тепа, Јеленче (садржинске и стилске),
ученици користе Читанке, пишу на табли, раде фронтално.
Разлике

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Стана
Смиљковић, Миомир Милинковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Врање, 2008.

Завршни

Сличности

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 139.

Наставна јединица: Прва љубав – Б. Нушић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање креативних могућности ученика; развијање љубави према
српском језику; уочавање жанровских разлика у оквирима епског рода; уочавање елемената
епског казивања: фабула, место и време радње, описивање простора, сликовитост описа,
приповедање у трећем лицу.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.2.7.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних задатака

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат, анкета
ТОК ЧАСА

Уводни

АНОНИМНА АНКЕТА
Учитељ дели ученицима листиће да одговоре на следеће питање: Коме откриваш тајну када
си заљубљен/-а? а) мами, б) тати, в) пријатељици, пријатељу, г) свима, д) никоме. Ученици
заокружују један одговор. Један ученик прикупља листиће, а резултати се пишу на табли.
Анализирају се одговори, коментаришу се.
Након закључка да је љубав велика тајна, следи интерпретативно читање приче (учитељ) уз
напомену да је Прва љубав одломак из књиге Аутобиографија, која има двадесет и четири
приче. Следи провера доживљаја, читање ученика и подела текста на целине.
Ученици анализирају љубав између практиканта и куварице; објашњавају када практикант
назива куварицу анђелом.
Проналазе најдуховитије сцене.
У пару откривају како се развијала љубав између Персе и дечака; праве компарацију између
те и љубави у Малој љубавној песми.

Бирају ЗАДАТАК ПО ИЗБОРУ:

Главни

Разговорају о односу родитеља према љубави. Проналазе на примерима из приче
карактерне особине епизодних јунака.
1. Стави се у улогу Персе. Како би се ти понашала према родитељима?
2. Стави се у улогу дечака. Како би се ти понашао према родитељима?
3. Стави се у улогу једног од родитеља. Како би се ти понашао/-ла у односу на дечака и
Персу?

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Интерактивно учење (уредник Ненад Сузић), Министарство просвете
Републике Српске, Бањалука; Љиљана Бајић, Проучавање хумористичке прозе у настави,
Завод за уџбенике, Београд, 2008.

Завршни

Ученици индивидуално пишу задатке, читају одговоре, анализирају их, бирају
најзанимљивије.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 140.

Наставна јединица: Прва љубав – Б. Нушић

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање и неговање културе изражавања; развијање и неговање
фантазијског мишљења; развијање способности писменога стваралачког изражавања;
развијање критичког мишљења; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних задатака, компаративна метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска
ТОК ЧАСА

Пореде приказ љубави у Мојој Милени, Првој љубави, Малој љубавној песми.

Уводни

Ученици препричавају одломак Прва љубав из Нушићеве Аутобиографије.

Деле се на групе, извлаче задатке.
1. Замислите да сте писац. Напишите другачији крај приче.
2. Замислите да пишете драму. Напишите део приче у драмском облику.

4. Замислите расправу између дечака и Персе. Напишите је у облику дијалога.
5. Замислите разговор Персине и дечакове другарице и друга. Напишите га у облику
дијалога.

Главни

3. Замислите да сте новинар. Напишите за новине текст о ђачкој љубави између дечака
и Персе.

Ученици анализирају задатке.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Интерактивно учење (уредник Ненад Сузић), Министарство просвете
Републике Српске, Бања Лука; Љиљана Бајић, Проучавање хумористичке прозе у настави,
Завод за уџбенике, Београд, 2008.

Завршни

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА: Зашто се заљубљене особе зацрвене кад виде особу у коју
су заљубљене?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 141.

Наставна јединица: Чворак – И. А. Крилов

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: откривање поетске функције стилских изражајних средстава у
тексту; развијање способности заузимања критичког става о делу; буђење интересовања за
нове песничке теме (форме). Откривање етичких и идејних стајалишта у басни; развијање
способности памћења; развијање осећања према природи, њеним лепотама; развијање
способности образлагања, разумевања, закључивања; учвршћивање знања о стилским
средствима (ономатопеја) и одликама басне.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
аналитичко-синтетичка

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла
ТОК ЧАСА

Сличности

Разлике

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003.

Завршни

У пару пореде ову басну са неком коју су раније читали.

Главни

Након интерпретативног читања учитеља и провере естетског доживљаја, ученици
анализирају први стих: „Сваки од нас има за понешто дара”.
Одређују: тему, место радње, време радње.
Проналазе у пару стихове који показују: лакомост, похлепу, завидљивост, хвалисавост,
самоувереност.
Анализирају значај поређења чворка са јаретом и мачетом.
Проналазе ономатопеје (шишти, пишти).
Карактеришу изглед чворка – млад, запажају значај тог поетског детаља.
Упоређују особине чворка са особинама људи.
Откривају значење чворкове песме.
Препознају басну као књижевну врсту.
Уочавају могућности басне као поетског и прозног дела.
Истичу поруке.
Уочавају форму, ритам басне, значај појединих интерпункцијских знакова.
Запажају сатирично, хуморно и алегоријско значење.
У пару проналазе фабулу, мотиве, лирске и епске делове.
Уочавају лепоту илустрације.

Уводни

АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА (три групе ученика: опис чворка,
фотографије, занимљивости из његовог живота, опис станишта, његова распрострањеност).
Ученици се подсећају да о животињама пишу многу писци (Д. Максимовић), али и да је
народна поезија богата овим мотивима (Јеленче).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 142.

Тип часа:
проширивање знања

Наставна јединица: Скраћенице

Циљеви и задаци часа: проширивање знања о писању скраћеница, усвајање ортографске
норме српског језика.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних задатака

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке, свеска
ТОК ЧАСА

Ученици извештавају шта су сазнали о чворку и зашто је баш та птица изабрана за јунака
ове басне.

Уводни

Учитељ повезује почетак часа са садржајем претходног часа, проверавајући да ли су
ученици одговорили на истраживачке задатке и како су текла њихова даља размишљања.

– У Поукама на 116. и 117. стр. ученици раде задатке помоћу којих понављају знања о
скраћеницама и проширују их.

Ученици раде плакат из правописа.

Литература:

Завршни

Прави се заједнички плакат из правописа на хамеру и ставља се на пано.

Главни

– После сваког задатка проверавају се решења читањем одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 143.

Наставна јединица: Родан Роки – М. Пајовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање свести о структурној слојевитости песме, развијање
способности логичког мишљења и закључивања; развијање могућности компарације
текстова; развијање родољубља, љубави према Београду; успостављање унутарпредметне
корелације (књижевност – језик/лексикологија).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
аналитичко-синтетичка

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат
ТОК ЧАСА

Главни

Интерпретативно читање учитеља. Писмена провера естетског доживљаја. Читање у себи и
још једно изражајно читање.
Ученици уочавају тему, место и време догађања.
Проналазе вредности ритма.
Описују Родана Рокија, његов изглед, поступке, доброту.
Анализирају хумор.
Уочавају некњижевне речи (даса, супер рода) и закључују да писци могу такве речи да
користе ради што сликовитијег описивања неке ситуације или лика.
Проналазе стихове у којима се открива Рокијева оданост према домовини. Рокију је
значајнија љубав према домовини и завичају од личне среће; једину сигурност му пружа
родни крај.

Уводни

ОДГОНЕТАЊЕ
На плакату стоји налепљена фотографија роде, са леве стране детаљ са Чукарице, са десне
мотив са Аде Циганлије, доле река Сава. Ученицима се објашњава да су то делови Београда.
Следи одгонетање: у каквој се вези могу наћи ови појмови.

Тумаче руску народну пословицу: „Камо год птица летела, она зна где је њено гнездо”.
У пару раде наставак песме, али у облику приче. Читају написане радове.

ИГРА РЕЧИМА
ДАЈЕМО ИМЕНА, ТРАЖИМО НАЈДУХОВИТИЈИ ОДГОВОР:
женски род

средњи род

рода
крокодил
сова

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003.

Завршни

мушки род

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 144.

Наставна јединица: Правопис

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања везаних за правопис.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних задатака

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: умножени контролни задатак
ТОК ЧАСА

– Давање упутства за рад.

Уводни

– Подела контролних задатака.

Ученици раде задатке.

Литература:

Завршни

Анализа контролног задатка на следећем часу.

Главни

Они који заврше пре звона читају дечју штампу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 145.

Наставна јединица: Јуначка песма – М. Антић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: откривање дубљих слојева песме; визуелно, акустично и олфактивно,
препознавање и издвајање песничких слика и њихова значења; развијање поетских
способности од фантазијских до спознајних; развијање асоцијација, литерарних и ликовних.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, илустративно-демонстративна, метода писаних задатака

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, компјутер, наставни листићи
ТОК ЧАСА

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 1999; Павле Илић, Српски језик и књижевност у
наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003; Интерактивно учење (уредник Ненад
Сузић), Министарство просвете Републике Српске, Бања Лука.

Завршни

Ученици читају одговоре, праве поређења између Хогара и три капетана (по чему су слични,
а по чему различити). Поређење врше помоћу Веновог дијаграма.

Главни

Након интерпретативног читања (учитељ), провере доживљаја, читања у себи и гласног
читања, ученици тумаче шта је лепо у песми, објашњавају наслов.
Деле се у групе, извлаче наставне листиће са питањима.
1. Пронађите које речи писац највише понавља у првој строфи и објасните зашто. Која
чуда чини први капетан?
2. Опишите снагу другог капетана. Шта је смешно у његовом опису?
3. Опишите чуда трећег капетана. Шта је маштовито у његовом опису?
4. Опишите ђака. Објасните шта је смешно у његовом опису.
5. Уочите особине ритма у песми. Напишите поруке песме.
Након завршетка радова, ученици их читају.
Домаћи задаци – ДИФЕРЕНЦИРАНИ ЗАДАЦИ, ученици сами бирају наставне листиће
са задатком.
Задатак 1. Илуструј део песме који желиш (минимум)………....................................оцена (3)
Задатак 2. Пронађи стихове у којима је описана снага три капетана. Упореди и утврди која
је разлика у начину приказивања снаге тројице капетана (оптимум)...........................оцена (4)
Задатак 3. Утврди повезаност ритма са током радње. Када је радња спорија, а када је бржа?
(максимум)...........................................................................................................................оцена (5)

Уводни

СТРИП
Учитељ пројектује стрип о Хогару. Ученици описују какав је он јунак.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 146.

Наставна јединица: Рецитујемо

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање и неговање љубави према поезији и рецитовању; усвајање
ортоепске норме српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: књиге са песмама
ТОК ЧАСА

Уводни

Анализа контролног задатка. Скретање пажње на најчешће грешке и давање додатних
објашњења како би се поменути пропусти убудуће избегли.

Ученици рецитују научене песме.

Литература:

Завршни

Још једном слушамо победнике.

Главни

Бирамо најбоље рецитаторе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 147.

Наставна јединица: Глаголски предикат

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвојити појам глаголског предиката.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.4.5.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеска, хамер/графоскоп/ПП презентација
ТОК ЧАСА

Уводни

Учитељ дијалошки уводи ученике у тему часа, на примеру реченице:
У датој реченици подвуци предикате:
Милош је синоћ играо и певао у дискотеци.
– Којој врсти речи припадају предикати из ове реченице?
– Шта ови глаголи означавају?

Значи:
Предикат састављен од глагола зове се глаголски предикат.

Анализирамо одговоре. Реченице су исписане на хамеру/графофолији/ или у ПП
презентацији.
– Зашто предикат у првој реченици није глаголски?
– Који глаголи казују збивање, а који стање? Који глаголи казују радњу?
– Подвуци субјекте у реченицама. Да ли је негде изостављен субјекат? У којој реченици има
више субјеката? Којој врсти речи припадају субјекти?
– Одреди реченице по саставу.
Поуке, 86. стр.: читамо реченице и анализирамо.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: напиши три реченице у којима ће бити глаголски предикат.

Главни

У следећим реченицама подвуци само глаголске предикате.
Мира је уплашена. Све време грми и сева. Мама и тата су отпутовали. Бака спава. Да би
савладала страх, Мира је побегла код баке у кревет.
Поуке 86. стр.: читамо реченице.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 148.

Наставна јединица: Олданини вртови – Г. Олујић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: откривање поетске функције стилских изражајних средстава у
прозном тексту; развијање способности властите имагинације; развијање способности
заузимања критичког става о делу; развијање способности ученикове рецепције;
интегрисање ученикових знања о бајци (ауторска бајка).
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.10. 1СЈ.2.5.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
компаративна метода, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, слика врта, књига, компјутер
ТОК ЧАСА

Главни

Затим слушају одломак из Олданиних вртова. Пишу утиске о бајци. Читају текст и деле га
на целине. Гласно читају још једном бајку и дају називе целинама.
Ученици тумаче наслов.
Анализирају фабулу и локализују текст.
У пару врше индивидуализацију лика главне јунакиње.
Проналазе у пару реалистичне и фантастичне мотиве.
Сами трагају за дијалогом, поређењима, дескрипцијом.
Описују како замишљају вилу и Мишицу.
Откривају значај Олданиног сна.
Разговарају о илустрацијама у Читанци, пореде их са илустрацијом насловне стране књиге.

Уводни

Учитељ приказује насловну страну Олданиних вртова. Ученици разговарају о илустрацији,
маштовитости, бојама. Претпостављају какво им дело књижевница пружа.
Разговарају о писцима за децу, новим делима, куповини књига (најлепши и највреднији
дар).

Стваралачко препричавање (Ученици се сами опредељују за задатак.)
* Олданина прича (у првом лицу)
* Измењени крај приче (у трећем лицу)

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Сомбор, ПП, 2006; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Ученици читају саставе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 149.

Наставна јединица: Олданини вртови – Г. Олујић

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање способности интерпретативног читања; развијање
фантазијског мишљења; развијање способности самосталног креативног приступа; неговање
партнерских односа у тимском раду; уважавање етичких норми у тимском раду; развијање
такмичарског духа; подстицање стваралаштва; усвајање појмова из драмског стваралаштва и
проширивање знања о њима: драма, дидаскалије, сцена.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.4.5. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.1.3.9.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, метода
писаних радова

Облици рада: индивидуални, групни,
рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, хамер/графоскоп/компјутер
ТОК ЧАСА
На хамеру стоји написана мисао Г. Олујић: „Љубав надилази сва зла, па чак и саму смрт,
пружајући малом читаоцу наду да се и из најмрачније шуме може изаћи, победити зло у
себи и ван себе, отворити светлосна врата која свако од нас носи у себи, помажући другима
помоћи себи”. Ученици тумаче ову мисао, још једном читају бајку, деле се у групе.

Уводни

ПОРУКА Г. ОЛУЈИЋ

ТАКМИЧЕЊЕ
Драматизација одређеног дела бајке. Тражимо најбоље писце.
Упутства:
драматизовани део треба да је што ближи садржини бајке;



могу се увести још два лица;



треба написати дидаскалије;



дужина не може прелазити више од две странице у свесци.

Главни



Групе саопштавају своје драмске текстове. Читају и оцењују радове.
Најбољи рад се сценски изводи.

Ученици још једном читају поруку Г. Олујић из уводног дела часа. У пару јој пишу поруку.
Читају и коментаришу поруке, бирају најлепше.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај,
Нови Сад, 2003; Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији
бајке, Сомбор, ПП, 2006; Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

МОЈА ПОРУКА ГРОЗДАНИ ОЛУЈИЋ

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 150.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Субјекат

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знање о субјекту.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.4.5.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеска
ТОК ЧАСА

У датим реченицама подвуци субјекат.
Миша и Горан воле да играју фудбал.

Уводни

Учитељ поступно уводи ученике у проширивање знања о субјекту:

Они одлазе и на утакмице. Њима се често придружи и тата.

Којој врсти речи припадају ови субјекти?
Шта је субјекат?
Да ли она постаје сложена ако има више субјеката?

Главни

Колико субјеката може да има реченица?

Радимо задатке у Поукама, 86–89. стр.

Литература:

Завршни

Решења задатака проверавамо читањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 151.

Наставна јединица: Мрав добра срца – Б. Црнчевић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног стваралачког мишљења и
изражавања; развијање литерарних способности; развијање способности индивидуалног и
нијансираног изражавања личног искуства и властитих доживљаја изазваних сусретом и
комуникацијом с литерарним текстом; развијање способности интерпретативног читања;
целовито доживљавање поезије као естетске (различите од свакодневне) стварности;
развијање песничког слуха – доживљаја ритма, песничких слика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.2.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
аналитичко-синтетичка

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла УСПАВАНКЕ и приче за Лаку ноћ за наша чеда Страница 3 - Дечија ...www.pouke.org › ... › Друштво › Брак, породица › Дечија Страница
ЦД
ТОК ЧАСА

Ученици слушају песниково читање песме. Разговарају о песми, читају је у себи.

Уводни

Разговор о народним изрекама: Брз као зец; Добар као хлеб; Вредан као мрав, итд.
Разговорају о наслову, уочавају тему, мотиве.
Читају још једном гласно песму.

Уочавају како писац приказује заједницу мрава.
Анализирају живот мрава, особине – на примерима из текста.
Расправљају о узроцима: зашто се један мрав осамио.
Анализирају по чему се ова песма разликује од других, уочавају епску радњу, одговарају на
нека питања из Читанке (шта је у њој лепо, неочекивано, занимљиво).

Главни

Проналазе бројеве и утврђују стилску вредност те врсте речи.

У пару проналазе пословице које би одговарале току радње и порукама (Слога кућу гради,
итд.).
Проналазе особине ритма (понављање, дужина строфа, стихова, риме), поруке песме.

Ученици износе своје виђење судбине мрава и стављају се у његову позицију.

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; Томислав
Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности, Сомбор, 2006.

Завршни

РАСПРАВА: ШТА БИ ТИ УРАДИО/-ЛА ДА СИ НА МЕСТУ МРАВА?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 152.

Наставна јединица: Стигао је мај у мој крај

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

– Који је месец стигао у наш крај?

Уводни

Час започиње кратким уводним дијалогом са ученицима:
– Шта тај месец са собом доноси?

Ваш задатак на овом часу јесте да опишете своју околину у мају.
Већ знате да се приликом описивања морамо придржавати неког реда. Сваки део природе
опишите кроз један пасус.
Крените од неба, преко биљака, животиња, људи.

Главни

Користите придеве и поређења.
Не заборавите осећања која у вама буди мај.
Ученици усмено описују мај у свом крају.

Литература:

Завршни

Написати домаћи задатак о истој теми.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 153.

Наставна јединица: У свету пролећне природе

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА
Уводни

Анализа неколико домаћих задатака.

Истичемо шта је потребно за добар писани састав.
Главни

Ученици пишу састав на тему У свету пролећне природе.
Читамо задатке који су завршени.

Литература:

Завршни

Написати састав са темом Прича једног багрема.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 154.

Наставна јединица: Објекат

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвојити појам објекта и применити знање на конкретном тексту.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.4.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеска
ТОК ЧАСА

– Понављамо шта је предикат и које речи имају службу предиката у реченици.

Уводни

Час започиње кратким дијалошким уводом у граматичку анализу реченице:
– Понављамо које све речи ближе објашњавају предикат.

1. активност:
У датим реченицама подвуци предикат и зокружи речи које се на неки начин односе на
предикат.
Милан чита књигу.
Јована пише писмо.
Ана чешља сестру и Ташу.
Главни

2. активност:
Истакнуте речи, глаголски додаци, јесу предмети или објекти глаголске радње у реченици.
Ове речи стоје уз глаголе, допуњавају глаголску радњу, на њих прелази глаголска радња.
Објекат се у реченици може добити на питање КОГА...? (за бића) и ШТА...? (за ствари).
3. активност:
Радимо задатке у Поукама, 90–92. стр.

Литература:

Завршни

Решења проверавамо читањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 155.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Прича једног багрема

Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА
Уводни

Анализа неколико домаћих задатака уједно је и припрема за писмени задатак.

Ученици редом читају задатке. Анализирамо сваки задатак, уочавамо шта је добро, а шта не.
О чему морамо водити рачуна при изради писменог задатка:
Рад мора бити уредан и прегледан.
Водити рачуна о правопису.

Главни

Правилно издвојени пасуси.
Пишемо пенкалом, писаним словима латинице.

Литература:

Завршни

Још једном читамо најбоље саставе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 156.

Наставна јединица: Четврти писмени задатак

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити вештину и умеће примене стечених знања из писања
састава.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела вежбанки.

Упутства за рад.
Ученици добијају три теме.
Бирају једну и њу уписују у вежбанке.
Мај крај сваке чесме пише песме
Пролеће у мојој улици

Главни

Теме:

Прича једног дрвета
Ученици пишу састав.
Они ученици који заврше писање пре звона могу да читају дечје часописе.

Литература:

Завршни

Анализа писменог задатка предстоји за два часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 157.

Наставна јединица: Наглашене и ненаглашене речи

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање наглашених и ненаглашених речи: вежбе у изговарању
акцентских целина; вежбе у отклањању грешака које се јављају у говору ученика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.3.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке
ТОК ЧАСА

Прочитај следеће реченице најпре тако што ћеш све речи изговорити истим тоном, а затим
уочи оне речи које су важне, па њих истакни гласом.

Уводни

Учитељ на почетку часа упућује ученике да исти текст прочитају на два различита начина:

Ти си разбио чашу!
Ја нисам то урадио.

– На који смо начин истакли оно што је важно у реченицама?
– Да ли то радимо и у свакодневном говору?
Главни

Радимо примере из Поука (121. страна). Изражајно читамо дате приче и уочавамо скупове
наглашених и ненаглашених речи.
– Читамо песму Јесен Д. Цесарића и уочавамо наглашене и ненаглашене речи.
– Дајемо ученицима да науче напамет ту песму.

Литература:

Завршни

Изражајно читамо песму Мрав доброг срца.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 158.

Наставна јединица: Град – Ј. Веселиновић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: сензибилизовање ученика за свет природе; подстицање воље да се, у
складу са могућностима, човек одбрани од непогода; продубљивање еколошке свести и
сазнања о штетности и последицама временских непогода; развијање љубави према
природи; развијање способности образлагања, и закључивања; анализе и синтезе; откривање
мотивских разноликости у књижевним текстовима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.3.2.4.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстуална
метода, илустративно-демонстративна метода,
метода компарације

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат, интернет
ТОК ЧАСА

Уводни

ИГРА ЗНАЧЕЊИМА РЕЧИ (ХОМОНИМИ)
(помоћу сличица откривати значење) Учитељ поставља питање:
ШТА ЗНАЧЕ РЕЧИ: јела (дрво, име, именицу, глагол); лук (биљку, предмет); села (насеља,
име Села, глагол, именицу – посела, села), миш (животиња, део компјутера); коса (име
Коса, линија, коса на глави, предмет); град (насеље, непогода). Учитељ укључује снимак
града, са интернет адресе Vremenska nepogoda - grad - selo Zabrega kod Požarevca YouTube

На основу снимка ученици закључују шта је град.
Након интерпретативног читања текста учитеља, проверавања утисака и још једног читања,
ученици сагледавају вредност текста.
Проналазе опис животиња.
Описују ваздух, сунчеву светлост, проналазе поређења у опису.
Анализирају делове фабуле, дескрипцију.
Тумаче коришћење три тачке.
Анализирају и тумаче осећања људи. Тумаче појмове страха и стрепње. Сагледавају
проблем штете. Објашњавају како би се они понашали да су на месту ратара.
Проналазе тему, поруке, лепе описе.
ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА
Расправа са темом: ЗАШТО СУ НАМ ВАЖНА ПОЉА?
Ученици тумаче да су њиве душе и хранитељке српског сељака, као и свих нас. Расправљају
о клими. Разговарају о утицају човека на климу, одбрани од града.
Пореде књижевни текст са снимком.

Главни

Разговарају о Светском дану заштите човекове околине – 5. јуну. Дају своје предлоге за
одбрану од града, о чувању животне средине. Позивају библиотекара, који им у
енциклопедији проналази податак ко је и када установио овај дан.

Завршни

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 159.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Читамо изражајно

Циљеви и задаци часа: развијати позитиван однос према читању; неговање доброг изговора
(дикције, интонације); усавршавање технике и логике читања; развијати такмичарски дух и
интересовање према језичком изразу; буђење интересовања за самостално читање,
развијање љубави према књизи; оспособљавање ученика за самостално служење књигом.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.2.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, копјутер, Miroslav Antić - Junačka pesma - YouTube,
стихове говори Павле Минчић
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ најављује да ће данас слушати рецитовање Јуначке песме М. Антића. После првог
глумчевог читања, разговара са ученицима, упућује их на то шта да прате, а затим пушта
још једном снимак; примењују критеријуме за такмичење одређене на једном од претходних
часова; учитељ је припремио већи избор текстова. Пише на табли шта је одабрао, ученици
сами бирају писца; читају текст у себи, припремају се, а онда се такмиче; исти текст чита по
три ученика, жири оцењује.
ТАКМИЧЕЊЕ
На таблу поставити критеријуме за рангирање квалитета читања.
Правилно изговара речи, чита без
замуцкивања, има добру реченичну
интонацију, може једном да погреши.

Оцена 4

Правилно изговара већину речи, чита без
замуцкивања, има добру реченичну
интонацију, може два пута да погреши.

Оцена 3

Половично добро изговара речи, чешће
замуцкује, не прати у довољној мери
реченичну интерпункцију.

Оцена 2

Слабије чита, ритам је спор, понекад
замуцкује.

Главни

Оцена 5

Следи проглашење победника.

Учитељ предлаже ученицима да замисле да су они учитељи. Бирају текстове за читање.
Ученици се у пару договарају и предлажу текстове, уз образложење чиме су се руководили
при свом избору.
Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

Завршни

РАЗМИСЛИ У ПАРУ

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 160.

Наставна јединица: Анализа четвртог писменог
задатка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: истаћи задатке који су добри; издвојити најчешће грешке; пружити
помоћ ученицима који праве превише грешака при писању.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ коментарише степен успешности израде писменог задатка одељења у целини:
похваљује креативност, занимљивост састава, писменост; истиче у чему су ученици највише
грешили; саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења.

Креће се од најбољих задатака.
Пре него што ученику да свеску, учитељ детаљно коментарише све грешке и оцену.
Предаје сваком ученику рад са написаним коментаром.
Главни

У школске свеске ученици записују најчешће грешке и како правилно треба урадити.
Читају најбоље радове.

Литература:

Завршни

Припремити се за исправак писменог задатка.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 161.

Наставна јединица: Исправак четвртог писменог
задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: писање побољшане верзије писменог задатка; богаћење речника,
развијање креативности, усвајање ортографске норме српског језика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА

Исправак писменог задатка ради се на десној страни, наспрам задатка који сте писали.

Уводни

Учитељ даје ученицима неопходна упутства:

Ученици са табле преписују заглавље задатка.
Пишу исправак.

Литература:

Завршни

Ученици који су направили доста грешака читају побољшане верзије својих састава.

Главни

Учитељ пружа додатна објашњења ако је потребно.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 162.

Наставна јединица: Правилан изговор и писање
сугласника Ч, Ћ и Џ, Ђ

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: изговарање свих сугласника и гласовних група у складу са
књижевнојезичком нормом.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке
ТОК ЧАСА

– Изговарамо брзалице које смо до сада научили.

Уводни

Учитељ уводи ученике у тему часа кратком говорном вежбом:

1. активност:
Радимо задатке у Поукама, 124. стр.

Решења проверавамо читањем.

Литература:

Завршни

Ученици састављају реченице у којима ће употребити што више речи са овим гласовима, а
онда их и изражајно прочитати, водећи рачуна о правилном изговарању датих сугласника.

Главни

2. активност:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 163.

Наставна јединица: Циганин хвали свога коња –
Ј. Ј. Змај

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање литерарних аналитичко-истраживачких способности;
увођење ученика у слојевитост књижевног дела; примена различитих методолошких
образаца у тумачењу песме; развијање и неговање фантазијског мишљења; развијање
културе говора и писања; развијање сценског говора и сценског покрета, ослобађање
емоција и развијање љубави према сценској уметности.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.3.3.5.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, апликација, Јован Јовановић Змај – Циганин
хвали свога коња. Казује Павле Минчић, www.youtube.com/watch?v...,компјутер, играчка
ТОК ЧАСА
Учитељ ставља скривалицу (позадина је КОЊ) на таблу.
2

3

4

5

6

7

8

9

Уводни

1

Шта су именице? Наброј три описна придева. Шта су глаголи? Којој врсти именица припада
име Бранислав? Одреди род и број именице пут. Одреди род и број именице Милица.
Састави умањеницу од речи коњ. Наброј три заједничке именице. Наведи врсте бројева.

Циганин продаје коња. (ФОРМА МОНОЛОГА)
Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990.

Завршни

ДРАМАТИЗАЦИЈА, ученици, без писаног текста импровизују продају коња (Циганин и
купац). Ученици су припремили ЦД са музиком за вашар, балоне, бомбоне, играчку коња.
(ФОРМА ДИЈАЛОГА)

Главни

Интерпретативно читање (П. Минчић). Учитељ проверава естетски доживљај. Ученици
читају песму, деле је на целине.
Анализирају најдуховитије делове.
У пару одређују место радње, тему, епску радњу, ритам и идеје. Саопштавају шта су
урадили.
Деле се у групе.
Задаци:
1. Опишите Циганинов живот.
2. Опишите Путаља.
3. Опишите вашар.
4. Опишите купца, пронађите најсмешније описе.
Анализа одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 164.

Наставна јединица: Циганин хвали свога коња –
Ј. Ј. Змај

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: повезивање граматике и књижевности.
Стандарди постигнућа: сви стандарди из граматике
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
Облици рада: фронтални,
метода писаних радова
индивидуални, групни
Наставна средства: Читанка, наставни листић
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ помаже ученицима да поделе улоге:
– Одабраћемо ученика који ће бити продавац коња, једног да буде преварени купац, а остали
су новинари. Једна група новинара прави интервју са продавцем, а друга са превареним
купцем.
На основу песме понављамо граматику.
1. Издвој из песме три именице
Женског
Мушког
Средњег рода
__________
___________
________________
2. Одреди службу именица у следећим стиховима:
Једном сам се из Ердута враћо с пута ______________
Пљусак нас је вијо. ________________
Коњ је прескочио јендек као да је неко пиле ________
3. Наведи реч која има слично значење:
Јендек – _________________

Главни

4. Од именице састави придеве.
злато – ______________;
коњ – ______________.
5. Пронађи по један глагол који означава:
радњу – ____________________;
стање – ____________________;
збивање – __________________.
6. Пронађи глаголе у:
презенту – ___________________________________;
перфекту – ___________________________________;
футуру – _____________________________________.
7. Пронађи глаголе који показују како се коњ оглашава.
_____________________________________________

Литература:

Завршни

Решења задатака проверавамо читањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 165.

Наставна јединица: Глаголски додаци

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: проширујемо знање о глаголима и глаголским додацима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.4.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ у кратком дијалошком уводу понавља са ученицима глаголске додатке и тражи од
ученика да дају примере.

1. активност:
Ученици раде задатке у Поукама, 93–94. стр.
Приче читају наглас и заједно проналазе глаголске додатке.
Траже од ученика да усмено објасне њихову функцију.
Главни

2. активност:
Даље задатке ученици раде индивидуално.

Литература:

Завршни

Решења проверавамо читањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 166.

Наставна јединица: Казујемо научене стихове

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: изражајно рецитовање песама научених у овом месецу.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка, књиге песама
ТОК ЧАСА

– Песме које су ми се највише допале. (Ученици наводе наслове и укратко образлажу свој
избор.)

Уводни

У уводном делу часа учитељ поставља тему:

Ученици рецитују научене песме.

Литература:

Завршни

Још једном слушамо победнике.

Главни

Бирамо најбоље рецитаторе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 167.

Наставна јединица: Скупови речи у реченици

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање скупова речи који ближе објашњавају предикат и оних који
ближе објашњавају субјекат.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.4.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке о језику, свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

Учитељ понавља са ученицима шта је предикат, а шта субјекат и које врсте речи могу бити у
служби ових реченичних чланова.

1. активност:
Весела девојчица певала је из свег гласа.
Субјекатски скуп
речи

Предикатски скуп
речи

2. активност:
Речи се у проширеним реченицама групишу око субјекта и предиката. Тако настају
субјекатски и предикатски скупови речи.


Проширивање реченице скуповима речи

Мала ласта слете на прозор.
Мала ласта, моја љубимица, слете изненада на прозор.
мала
ЛАСТА СЛЕТЕ
моја љубимица

изненада
на прозор

Именички скуп – именица је главни члан, а остале речи су груписане око ње и чине једну
целину.
Глаголски скуп – главна реч је глагол, а остале су груписане око ње и означавају начин,
време и место вршења радње.


У предикатском скупу често се уз глагол налазе и именички скупови.

Главни

Ласта слете.

Предикатски скуп
Ластa слете на мој мали прозор.
Именички скуп

Предикатски скуп
Ластa је кљуцала заостале мрвице хлеба.
Именички скуп
Вежбамо
Главни

– У следећим реченицама заокружи субјекатски и предикатски скуп речи, а затим издвој
именички и глаголски скуп речи:
Једном је месец сишао на земљу.
Радојица, тужан и уплакан, седео је поред мрачног прозора.
Он ноћу кришом чита занимљиве књиге у малој соби.

Именички скуп:
Радојица – тужан, уплакан;
Прозор – мрачан (мрачан прозор);
Соба – мала (мала соба);
Књиге – занимљиве (занимљиве књиге).
Глаголски скуп:
Када: једном је сишао, ноћу је читао
Где: је сишао на земљу, је читао у соби
Како: кришом је читао

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: Поуке, 95. стр.

Редни
број: 168.

Наставна јединица: Наджњева се момак и девојка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање осећаја поштовања и бриге за материјалну и духовну
народну баштину; увођење ученика у свет лирских народних песама и откривања порука у
њима; развијање критеријума вредновања уметничких дела; јачање језичког и литерарног
сензибилитета; развијање љубави према раду; лирска песма; хумор; унутарпредметна
корелација: књижевност – језик; корелација са музичким стваралаштвом.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.2.5.2. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, ЦД, компјутер, плакат, мелодика
ТОК ЧАСА

Разговарају о вредностима народног стваралаштва (компарација: музика, књижевност).
Тумаче народне умотворине: „У ратара црне руке, а бела погача”, „Зрно по зрно погача, камен по камен палача”.
Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности,
Сомбор, 2006; Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990.

Завршни

Учитељ свира песму, ученици га прате и певају.

Главни

Учитељ интерпретативно чита, писмено проверава естетски доживљај. Ученици читају у
себи, следи још једно гласно читање ученика.
Ученици подвлаче глаголе у песми.
Утврђују време у коме се радња одвија (презент).
Уочавају важност бројева у песми.
Уочавају знаке интерпункције и утврђују њихову естетску вредност.
Објашњавају стилска понављања речи наджањева се.
Описују како замишљају наджњевање.
Анализирају време описа: вече – јутро.
Откривају могућу љубав између момка и девојке.
Запажају положај момка и девојке у широј друштвеној заједници.
Проналазе тему и поруке песме.
Откривају шаљиви тон песме.
У пару траже примере мобе данас – градња куће, итд.

Уводни

Слушање композиције (Јордан Николић – Наджњева се момче и девојче), разговор о
музичкој композицији.
Разговор о жетви некада, косидба на Рајцу. Разговор о слици, коси, сноповима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Главни

Учитељ понавља са ученицима претходно научено градиво:
Понављамо субјекатски и предикатски скуп речи.
1. активност:
Брзо проверавамо (петоминутна вежба).
У датим реченицама именички скуп подвуци плавом, а глаголски скуп речи зеленом бојом.
 Вредан дечак данас крај прозора пажљиво чита књигу.
 Уморне и гладне птице слетеле су јутрос на стари храст.
 Пролетос су поред пута млади горани засадили дрворед.
 Лукава лисица увек у баснама надмудри неку животињу.
 Моја два најбоља друга увек ми за рођендан шаљу честитке.
2. активност:
Повратна инфорамција!
3. активност:
Учимо ново!
– Милица има црвене увојке.
Снажан ветар мрси њене увојке.
Два плава ока задивљено посматрају игру ветра.
– Анализирамо реченицу по реченицу.
– Одређујемо врсте речи у реченици.
– Издвајамо именичке скупове речи.
– црвене увојке
(какве?) – особина
– снажан ветар
(какав?) – особина
– два плава ока
(колико, каква?) – количина, особина
– игра ветра
(чија?) – припадност

Уводни

Редни
Наставна јединица: Атрибут
Тип часа: обрада
број: 169.
Циљеви и задаци часа: усвојити појам атрибута путем увиђања, закључивања и вежбања.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.4.1. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.3.4.3.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: наставни листић
ТОК ЧАСА

Још примера!
Какав?
Чији?
Колико?
Снажан ветар је у нашем воћњаку оборио два стабла.
Особина
Припадност
Количина



Закључујемо!
Атрибути су именички додаци који објашњавају предмете по особини, припадности и
количини.
 Атрибутску службу најчешће врше придеви и бројеви.
4. активност:
Напиши три реченице у којима ћеш употребити атрибуте да објасниш припадност, особину
и количину.

Литература:

Завршни

Ученици читају написане реченице.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 170.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Атрибут

Циљеви и задаци часа: усвајање појма атрибута.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.4.1. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.3.4.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: наставни листић

Понављамо субјекатски и предикатски скуп речи.

Уводни

ТОК ЧАСА

Све што знам о именицама уз обавезне примере.
1. Именице као врста речи.
2. Служба именица у реченици.
Која врста речи се најбоље „слаже” уз именице?
1. Све што знаш о ПРИДЕВИМА као врсти речи коју смо учили (које смо споменули,
род, број, променљиве речи).
2. Служба придева у реченици. Не заборави примере.
– И сада АТРИБУТ! Пример и објашњење.
– Ученици допуњују једни друге. Дају што више примера за све што кажу.

Главни

Вежбамо: (самостални рад ученика)
1. Упиши одговарајуће атрибуте
________________, ______________ свеске су на _______________ полици.
2. Препиши реченице без атрибута.
У малом парку су несташна, весела деца.
Раздрагани Иван трчи зеленом ливадом.
Три дечака носе бакине торбе.
– Зашто су атрибути значајни за реченице?
3. Подвуци атрибуте у следећим пословицама:
1. Бадава је добро семе кад је рђаво орање.
2. Мала секира велики дуб обара.
3. Боља је поштена смрт него срамотан живот.
4. Сребрно седло не чини добра коња.
5. У ратара црне руке, а бела погача.
6. Лако је туђом руком за врело гвожђе ухватити.
(Размислите о овим пословицама, пронађи њихово значење, а примере из живота дати на
часу.)
– Радимо задатке у Поукама.
– Решења проверавамо читањем.

Литература:

Завршни

Правимо плакат о служби речи у реченици.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 171.

Наставна јединица: Свитац пшеничар и воденичар –
Д. Ерић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање литерарних аналитичко-истраживачких способности;
увођење ученика у разумевање и доживљавање књижевног текста; развијање способности
ученика за разумевање и доживљавање текста; неговање културе говора – усменог и
писменог изражавања; развијање критичког духа и стваралачког мишљења; богаћење
речника ученика; развој и неговање позитивних црта личности; развијање и неговање
пријатељских односа; развијање креативности и подстицање дечје маште.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, интернет, табеле предвиђања
ТОК ЧАСА
Учитељ приказује слику воденице, воденичара, свица, поточаре, жишка. Ученицима
најављује да ће ове речи упознати у књижевном делу које ће данас обрађивати.

Уводни

Предвиђање на основу појмова

Ове појмове пише на табли. Ученици на основу њих пишу причу, затим је читају. Учитељ
најављује циљ часа.

Учитељ користи методу Читање уз табелу предвиђања. Ученици имају припремљену
табелу, подељену на четири дела. Ученици немају текст пред собом. Учитељ им чита први
део песме. Након тога ученици попуњавају прве две рубрике у првом делу табеле
предвиђања: „Шта мислиш да ће се догодити?” и „Каквим доказима располажеш?”. Такву
методу користи до краја песме. Ученици на крају констатују колико су предвидели ток
радње у песми. Ученици затим изражајно читају целу песму.

Главни

Учитељ примењује методу Дискусија – размени – истражи. Ученицима поставља следећа
питања на основу којих већи број ученика исказује своје мишљење: Какав је био
воденичарев живот? Како ти тумачиш да му је било доста самоће? Шта се свицу догодило
пре сусрета са воденичарем? Зашто је свитац заволео старца? Како и чиме свитац помаже
воденичару? Зашто писац у последњој строфи користи презент? Која би била основна
порука песме? Шта си научио/-ла из ове песме?

Завршни

Литература: Павле Илић, Лирска поезија у савременој настави, Нови Сад, 1990; серија
приручника. Jeannie L. Steele , Kurtis S. Meredith , Charles Temple, Scott Walter. READING &
WRITING FOR CRITICAL THINKING PROJECT (RWCT), ЧИТАЊЕМ И ПИСАЊЕМ ДО
КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА, Центар за интерактивну педагогију, Београд 2002.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 172.

Наставна јединица: Научили смо из граматике

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања из граматике.
Стандарди постигнућа: сви стандарди за област граматике.
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: умножени контролни задаци
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролних задатака.

1. активност:
Упутства за рад.

Ученици раде задатке.

Главни

2. активност:
Они ученици који заврше пре звона могу да читају дечје часописе.

Литература:

Завршни

Анализа контролног задатка најављује се за два часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 173.

Наставна јединица: Стефаново дрво – С. В. Јанковић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: увођење ученика у елементе анализе уметничког текста; разумевање
и доживљавање садржине текста, тумачење карактерних особина основних носилаца
догађаја у радњи, проналажење поруке дела; подстицање ученика да у тексту доживљавају
описе ликова, ток радње, да уочавају шире оквире у којима се радња дешава и развија;
оспособљавање и осамостаљивање ученика у читању, доживљавању, разумевању,
свестраном тумачењу и вредновању књижевноуметничког дела.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.5.3.
Наставне методе: текстуална метода, монолошка,
дијалошка, аналитичко-синтетичка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, слајд, компјутер
ТОК ЧАСА

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад,
2003; Серија приручника. Jeannie L. Steele , Kurtis S. Meredith, Charles Temple, Scott Walter.
READING & WRITING FOR CRITICAL THINKING PROJECT (RWCT), ЧИТАЊЕМ И ПИСАЊЕМ ДО
КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА, Центар за интерактивну педагогију, Београд 2002.

Завршни

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА – ОТКРИВАМО СВЕТЛАНИНУ ТАЈНУ – Ученици расправљају о
детињству. Истичу његов значај. Закључују, на примерима М. Пупина, Стефана, Н. Тесле, колико је
С. Велмар Јанковић у праву (сваки одрастао човек је прво био дете).

Главни

Учитељ чита причу, проверава утисак и естетски доживљај. Ученици читају причу у себи, а онда
гласно по деловима. Примењују методу Дискусија – размени – истражи. Ученици одговарају,
истражују, размењују мишљења. Одговарају на питања.
1. На примерима покажите шта је у причи бајковито, лепо, необично.
2. Опишите Стефаново дрво. Зашто откривање дрвета треба да буде Стефанова тајна? Како замишљате Стефаново дрво?
3. Докажите да је Стефан храбар, паметан, сналажљив, добар, да је победио себе. Размислите да ли
се он разликује од осталих вршњака. Како је постигао успех?
4. Протумачите Стефанову стрепњу. Зашто је она представљена у облику гвозденог прстена?
5. Опишите како замишљате Трчка.
6. Пронађите описе Стефанове мајке, кнегиње Милице. Објасните њену улогу у откривању
Стефановог дрвета.
7. Чиме вас је изненадио човечуљак? Након одговора, следи едукативна радионица.

Уводни

Учитељ уводи ученике у дело. Књигу за Марка чини седам прича о српским средњовековним
владарима из времена када су били деца. Приповедајући о детињству српских владара, Светлана
Велмар Јанковић пише и о томе шта су ова деца постала када су одрасла. У овој књизи могу
прочитати приче о дечацима: Немањи (Стефану Немањи), Растку (Светом Сави), Урошу (Стефану
Дечанском), Душану (цару Душану Силном), Лазару (кнезу Лазару), Стефану Лазаревићу (деспоту
Стефану) и Марку (Краљевићу Марку).
Учитељ пројектује овај одломак из предговора. „Ову књигу сам замислила и написала као поклон
мом унуку Марку Ђ. Протићу. Али она је замишљена и писана као поклон и свим другим
девојчицама и дечацима – ако воле да читају. Ако баш и не воле – можда ће се предомислити док
буду читали ову књигу, пошто неће свиснути од досаде. Још нешто, у поверењу: сва деца о којој се
овде прича, стварно су постојала. Живела су у оним временима у којима се није знало ни за
аутомобиле, ни за авионе, чак ни за електрично осветљење. Па, разуме се, ни за телефоне, лифтове,
цртане филмове. Живела су та деца давно и друкчије а ипак се, видећете, нису много разликовала од
вас данас. Како је то могуће? Не знам. Али, прочитајте и сами закључите у чему је тајна, ако је има.”

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 174.

Наставна јединица: Стефаново дрво – С. В. Јанковић

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: уочавање временског и узрочно-последичног следа догађаја и радњи,
места и времена, личности и носилаца радњи; подстицање ученика на самостално литерарно
стваралаштво, маштовитост и креативност; неговање јасности, повезаности и сликовитости
у усменом и писменом изражавању; развијање љубави према књижевности и мотивисање да
читање доживљавају као потребу и извор нових знања и надахнућа; неговање правилног
односа према природи и њеним даровима.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.
Наставне методе: текстуална метода, дијалошка,
метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, апликација, енциклопедија
ТОК ЧАСА

Вође група саопштавају резултате. Остали ученици дају своје коментаре.

Литература: Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2010; Н. Тодоров: Методолошко-методички
приступи школској интерпретацији бајке, Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Зона
Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Завршни

Домаћи задатак: илустровати део приче.

Главни

БИРАЈУ ЗАДАТКЕ
1. Тајна мога дрвета (састав)
2. Драматизација дела текста
3. Постављање питања Стефану
4. Замишљам да сам Стефан (састав)
5. Тајне двора цара Лазара и царице Милице (састав)

Уводни

Ученици разговорају о тајнама дрвећа. Учитељ приказује апликацију дрвета. Разговарају о
тајнама храста, о Божићу – када се уноси бадњак, итд.
Ученици запажају да је дрво симбол живота, знања, среће.
Уз помоћ библиотекара сазнају још неке податке које он са њима тражи у енциклопедији.
Подсећају се да .је Стефан био физички слаб, да његова рука није била спремна да узме мач
јер је био тежак.
Ученици процењују Стефанову спремност да учи и тај дар ученици процењују као велико
благо.
Читају још једном Стефаново дрво, уочавају бајковитост, реалистичне мотиве.
Деле се у групе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 175.

Наставна јединица: Изговор самогласничког скупа И О

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изговор свих сугласника и гласовних група у складу са
књижевнојезичком нормом.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Поуке
ТОК ЧАСА
Уводни

Анализа контролног задатка.

1. активност:
Радимо задатке у Поукама, 125–130. стр.

Решења проверавамо читањем.

Литература:

Завршни

Састављамо брзалице.

Главни

2. активност:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 176.

Наставна јединица: Проверавамо своје знање из
правописа

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања из правописа.
Стандарди постигнућа: сви стандарди ове области
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: умножени контролни задатак
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролних задатака.

Ученици раде контролне задатке.
Учитељ даје додатна објашњења.

Литература:

Завршни

Анализа контролног на следећем часу.

Главни

Ко заврши раније са израдом контролног задатка чита дечју штампу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 177.

Наставна јединица: Библиотекар нам препоручује

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање љубави према читању, писању...
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: час се одржава у библиотеци, књиге
ТОК ЧАСА

– Шта смо прочитали у другом полугодишту?

Уводни

Учитељ на почетку часа води кратак подстицајни дијалог са ученицима:
– Шта смо из тога научили?

Да ли су вас нека дела подстакла да и сами нешто напишете?
Ученици читају своје радове.
Читамо одломке и песме које су им се посебно допали.
Главни

Шта прочитати на летњем распусту – библиотекар препоручује.
Читамо одломке из књига које су препоручене.

Написати неколико реченица о овој теми. Разговор о томе.

Литература:

Завршни

Шта за мене значи читање?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 178.

Наставна јединица: Слушали смо птичји цвркут

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање љубави према читању, писању...
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: час се одржава у парку
ТОК ЧАСА

Шта видимо, чујемо и осећамо у парку.

Уводни

Учитељ мотивише ученике да посматрају, запажају, ослушкују, миришу...
Игре асоцијација: лист (шушкав, лепршав)...

Запажамо и описујемо.

Литература:

Завршни

Записати песме које смо смислили.

Главни

Заједнички стварамо песме.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: 179.
и 180.

Наставна јединица: Ово смо драматизовали, рецитовали,
писали

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање љубави према читању, писању...
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: дијалошка, текстуална метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: разни реквизити
ТОК ЧАСА
Уводни

Припрема сале.

Мала приредба коју су ученици приредили за будуће прваке и родитеље.

Литература:

Завршни

Дружење уз музику.

Главни

Приредба је сачињена од текстова које смо радили, драматизовали и онога што су ученици
сами писали.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

17. ПРИЛОЗИ
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1. Ово је одломак из приче Крпењача Д. Лукића. Плавом бојом подвуци описне придеве, а
зеленом присвојне.
„Зато што је направљена од бакине зимске чарапе, од сестрине беле чарапице, од Миркове
ногавице, од татине рукавице, од поставе дединог капута, од парчета мамине кецеље и од
моје старе поцепане марамице.”

2. Поред сваког описног придева, напиши придев супротног значења.
стар – ____________

леп – ______________

прав – ____________

сув – ______________

спор – ____________

весео – ____________

хладан – __________

тврд – _____________

3. Од датих именица направи присвојне придеве.
Иван – ____________________
Београд – ___________________
Милан – ____________________
Весна – _____________________
Урош – _____________________
Шабац – ____________________
Рашка – ____________________

4. Допуни реченице одговарајућим придевима.
Шетала је _______________ кејом и посматрала _______________ веслаче.
(Сава)

(Шабац)

На журки је упознала ________________ сестру и __________________ брата.
(Лазар)

(Милош)

Прочитала је _____________ песме док је путовала ____________ долином.
(Ерић)

(Морава)

1. Напиши какве су ове реченице по значењу.
Какав страшан вук! _____________________
Сељаци дотрчаше. ______________________
Где је вук? ______________________________

2. Одреди реченице по облику.
Милица је купила сладолед. ___________________
Јован не иде у биоскоп. ______________________
Маша неће бити на утакмици. ___________________
Значи:
Реченице по значењу могу бити __________________________, _________________________,
____________________________ .
Реченице по облику могу бити ______________ и ________________ .
3. Напиши:
а) обавештајну одричну реченицу
__________________________________________________________________________
б) узвичну потврдну реченицу
__________________________________________________________________________
в) потврдну упитну реченицу
__________________________________________________________________________
4. Једном линијом подвуци субјекат, а двема предикат у следећим реченицама. Одреди
место, време и начин вршења радње.
Јутрос је голуб летео изнад крова.
Синоћ је Маја весело певала на тераси.
Цица ће сутра играти у позоришту.
време – ______________________________
место – ______________________________
начин – ______________________________
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