Весна Лучић

МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК
за наставу историје у петом разреду основне школе

БИГЗ школство

3.

2.

1.

Редни
број
теме

1.1.4; 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.1; 1.2.4; 2.1.1;
Завршни часови (закључивање оцена)
1.1.4; 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4: 2.1.1; 2.1.4;

Стари Рим

20

6

6

Стара Грчка и Хеленизам

1.1.4; 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 2.1.1;

3

16

2

5

4

3

1

1

3
2

остали
типови
часова

Број часова
обрада

Стари исток
1.1.4; 1.1.6; 1.1.8;1.1.9; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4;

1.1.2; 1.1.3; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.2.3; 1.2.4;

Праисторија

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5: 1.1.6;

т
е
м
е
Увод у историју

Назив теме

36

2

11

10

6

3

4

укупно

Годишњи (глобални) план образовно-васпитног рада наставника из историје за пети разред

Стари век

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

1.

Прошлост (појам, историјски извори...)

Систематизација

Писана провера

Обнављање

Утврђивање

Обрада

1

Увод у историју
(3+1)

1.1.6;

2.
3.

Време (појам, рачунање...)
Историја, наука о прошлости
(историја као наука и наставни предмет, подела

1
1.1.1; 1.1.4;
1.1.2; 1.1.3;
1.1.5;

1/2

1/2

Праисторија
(2+1)

прошлости, хронолошки и географски оквири Старог века)

(2+1)

Стари век
СТАРИ ИСТОК
(3+3)
Стари век
СТАРА ГРЧКА и
ХЕЛЕНИЗАМ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

СТАНДАРДИ

Наставна
тема

Број часова

Тип часа

4.

Увод у историју

5.

Основне одлике праисторије (постанак човека,
живот и занимања, проналасци, праисторијска
налазишта на централном Балкану)

6.

Основне одлике праисторије и централни Балкан
у праисторији

1.1.3; 1.1.6;
1.1.7;1.1.8;

7.

Праисторија и увод у историју

8.

Основна обележја Старог истока (географски
појам, најпознатије државе и структура друштва)

1.1.3; 1.1.4;
1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 3.1.1.
1.1.2; 1.1.6;
1.1.8; 1.1.9;
1.2.1;

9.

Основна обележја Старог истока (Стара
месопотамија и остале државе Старог истока)

1.1.6; 1.1.8;
1.1.9;
1.1.10; 1.2.1

10.

Основна обележја Старог истока

11.

Култура народа Старог истока (религија, писмо,
наука, свакодневни живот)

1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.1.10;
1.2.1.
1.1.6; 1.1.8;
1.2.1; 1.2.3;

12.

Стари исток

1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.2.1;

13.

Увод у историју, Праисторија и Стари исток

14.

Најстарији период грчке историје (Критско,
Микенско и Хомерско доба, колонизација,
митови о Минотауру, Ахилу, Одисеју...)

1.1.9; 1.2.1;
1.2.3; 2.1.6;
2.2.2;
1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.2.1

15.

Грчки полиси - Спарта и Атина
(појам полиса, структура друштва, државно
уређење)

1.1.6; 1.1.8;
1.1.9;

16.

Крит, Спарта, Атина

1.1.6; 1.1.8;
1.2.1; 1.2.3;
2.1.1; 2.2.2

1.1.1; 1.1.2;
1.1.3; 1.1.4;
1.1.5;
1.1.2; 1.1.3;
1.1.6; 1.1.8;

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1

1
1

1
1/2

1

1

1

1/2

Стари век
СТАРА ГРЧКА и ХЕЛЕНИЗАМ
(4+3)

17.

Закључивање оцена

1.1.6; 1.1.7;
1.1.8;

18.

Грчко-персијски ратови и Пелопонески ратови
(узроци ратова, битке на Маратону и
термопилима, поход на Сицилију, карактер и
последице ратова)
Грчко-персијски ратови и Пелопонески ратови

1.1.8;
1.1.10;
1.2.1; 1.2.4;
2.1. 1;

19.
20.
21.
22.

1.1.8; 1.2.3;
1.2.8; 2.1.1;

1

1
1
1

1.1.8; 1.1.9;
1.1.10;

23.

Хеленистичко доба и његова култура (појам
хеленизма и његови хронолошки оквири,
Александар Велики, култура)

1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.2.4;

24.

Стара Грчка и Хеленизам

25.

Постанак Рима (оснивање Рима - легенда о
Ромулу и Рему, структура друштва, хронолошки
оквири и уређење римске републике)
Рим, светска сила Старог века (војска, освајања,
провинције)

1.1.4; 1.1.6;
1.1.8; 1.1.9;
1.2.3; 1.2.4;
1.1.4; 1.1.6;
1.1.8, 1.2.3;
1.2.4;

26.

Стари век
СТАРИ РИМ
(6+5)

Грчка култура (религија, олимпијске игре,
митологија)
Грчка култура (уметност, наука, свакодневни
живот...)
Стара Грчка

1.1.6,1.1.8;
1.1..9;
1.2.2.; 1.2.3;
116,118,1.2.
3; 3.1.5;

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1.1.4; 1.1.6;
1.1.8; 1.1.9;
1.2.4,
1.1.6; 1.1.8,
1.1.9; 1.2.1;
1.2.4;

1

27.

Рим у доба Републике

28

Рим у доба Царства (принципат, Трајанови
ратови на Дунаву, доминат, Централни Балкан у
Антици - остаци)

1.1.4; 1.1.6;
1.1.8; 1.1.9;
1.2.4; 2.1.1;

1

29.

Пад Западног Римског царства (почетак Велике
сеобе, подела Царства и пад Царства)

1.1.4; 1.1.6;
1.1.8, 1.1.9;
1.1.10; 1.2.4;
2.1.1

1

30.

Рим у доба Царства

31.

Римска култура (религија, уметност, наука,
свакодневни живот)

1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.2.1;
1.2.4; 2.1.1;
1.1.6; 1.1.8,
1.2.1; 1.2.3;
2.1.4;

32.

Хришћанство (појава хришћанства, прогони
хришћана, цар Константин и Милански едикт)

1.1.6; 1.1.8,
1.1.9; 1.2.1;
1.2.3;

33.

Римска култура и хришћанство

34.

Стари Рим

35.

Стари век (карта, личности, догађаји)

1.1.6; 1.1.8,
1.1.9; 1.2.1;
1.2.3; 2.1.1;
1.1.4; 1.1.6;
1.1.8; 1.1.9;
1.2.3; 1.2.4;
1.1.9; 1.2.4;
3.1.1

36.

Закључивање оцена

1

1
1

1

1
1
1
1

I

тема

4.

3.

2.

1

час

Редни број

Увод у историју

(историја као наука и наставни предмет,
подела прошлости, хронолошки и географски
оквири Старог века)

Историја, наука о прошлости

Време (појам, рачунање...)

(појам, историјски извори...)

Прошлост

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

обнављање

обрада и
обнављање

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

Креда, табла, уџбеник,
припремљени задаци
за вежбање; радна
свеска
Креда, табла, белешке,
радна свеска, уџбеник,
шема поделе
прошлости
Тест, домаћи

фронтални,
индивидуални

индувидуални,
фронтални

фронтални

Креда, табла, уџбеник,
историјски извори

НАСТАВНА СРЕДСТВА

фронтални

ОБЛИК РАДА

тест, дијалошка,
демонстративна

монолошкодијалошка,
демонстративна

монолошкодијалошка,
демонстративна,
брејнсторминг
монолошкодијалошка,
демонстративна,

НАСТАВНА МЕТОДА

математика,
географија

географија,
математика

математика

КОРЕЛАЦИЈА

1.1.1;
1.1.2;1.1.3;
1.1.4; 1.1.5;

1.1.2; 1.1.3;
1.1.5;

1.1.1; 1.1.4;

1.1.6;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за септембар школске ___________ године
Име и презиме наставника: _________________________________ Предмет: ___________________
Разред_______

Oсновна школа ________________________________________________

ЕВАУЛАЦИЈА
КОРЕКЦИЈА

III

II

тема

државе Старог истока)

Фронтални,
индивидуал
ни

фронтални,

обрада

Основна обележја Старог
истока (Основна обележја Старог века,
Старог Истока и Стари Египат)
Основна обележја Старог
истока (Стара Месопотамија и остале

8.
обрада

фронтални,
индивидуал
ни

обнављање

Праисторија и увод у историју
1.

7.

9.

фронтални

обрада и
утврђивање

Основне одлике праисторије –
метално доба и централни
Балкан у праисторији

фронтални,
индивидуал
ни

ОБЛИК
РАДА

6.

обрада

ТИП ЧАСА

Основне одлике праисторије –
камено доба и првобитне
људске заједнице

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Историјска карта,
уџбеник, текстови
Хамурабијевог
законика и опис
Вавилона

Историјска карта,
уџбеник, радна
свеска

Историјска карта,
атлас; табела за
ученике; уџбеник;
радна свеска за
седми
Радна свеска; тест

Историјска карта,
атлас; уџбеник,
радна свеска; табела
праисторије

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

монолошко-дијалошка метода;
демонстративна; смислено
вербално рецептивно учење; текст
метода

монолошко-дијалошка метода;
демонстративна; смислено
вербално рецептивно учење; текст
метода

дијалошка, демонстративна;
тест

монолошко-дијалошка метода;
демонстративна; смислено
вербално рецептивно учење;

Монолошко- дијалошка;
демонстративна

НАСТАВНА МЕТОДА

Веронаука,
географија

географија,
веронаука;
грађанско

географија,
математика

географија;
ликовно,

веронаука,
биологија

1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.1.10;
1.2.1

1.1.3; 1.1.4;
1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 3.1.1.
1.1.2; 1.1.6;
1.1.8; 1.1.9;
1.2.1;

1.1.3; 1.1.6;
1.1.7;1.1.8;

1.1.2; 1.1.3;
1.1.6; 1.1.8;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

Разред_______

КОРЕЛАЦИЈА

Предмет: ___________________

октобар школске ___________ године

_________________________________

5.

час

Редни број

Име и презиме наставника:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за

Oсновна школа ________________________________________________

ЕВАУЛАЦИЈА
КОРЕКЦИЈА

III

тема

фронтални, у
пару
фронтални,
индивидуални

утврђивање
систематизац
ија

Стари исток

Увод у историју, Праисторија и
Стари исток

13.

фронтални,
индивидуални

обрада

Култура народа Старог истока
(религија, писмо, наука,
свакодневни живот)

11.

12.

фронтални,
групни

ОБЛИК РАДА

утврђивање

ТИП ЧАСА

Основна обележја Старог
истока

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Историјска карта,
атлас; уџбеник; ППТ,
текст за ученике;
хијероглифи за
ученике
Историјска карта;
атлас; нема карта;
табела за домаћи
Тест , кључ

Историјска карта,
уџбеник , радна свеска

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

дијалошка; демонстративна,
рад на историјској карти,
вођени разговор
Дијалошка, тест

монолошко-дијалошка
метода; демонстративна;
текст метода

дијалошка, демонстративна,
текст метода

НАСТАВНА МЕТОДА

Географија,
веронаука

Географија,
веронаука

Веронаука;
географија

Географија,
веронаука

1.1.9; 1.2.1; 1.2.3;
2.1.6; 2.2.2;

1.1.6; 1.1.8; 1.1.9;
1.2.1;

1.1.6; 1.1.8; 1.2.1;
1.2.3;

1.1.6; 1.1.8; 1.1.9;
1.1.10; 1.2.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

Разред_______

КОРЕЛАЦИЈА

Предмет: ___________________

новембар школске ___________ године

_________________________________

10.

час

Редни број

Име и презиме наставника:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за

Oсновна школа ________________________________________________

ЕВАУЛАЦИЈА
КОРЕКЦИЈА

III

тема

Фронтални,
индивидуални
Фронтални,
индивидуални

систематизац
ија

Закључивање оцена

17.

фронтални

обрада

обнављање

фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

обрада

ТИП ЧАСА

Крит, Спарта, Атина

(појам полиса, структура друштва, државно
уређење)

Грчки полиси - Спарта и Атина

(Критско, Микенско и Хомерско доба,
колонизација, митови о Минотауру, Ахилу,
Одисеју...)

Најстарији период грчке историје

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Белешке наставника;
уџбеник, свеске
ученика

Уџбеник, радна свеска

Уџбеник, историјска
карта

Уџбеник, приче из
Илијаде и Одисеје;
историјска карта

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

дијалошка метода; прављење
прегледа личности и појмова

ланац знања, мапа ума, лента
времена, дијалошка метода

монолошко- дијалошка
метода; текст метода

монолошко-дијалошка;
демонстративна; смисленовербално рецептивна метода;
текст метода

НАСТАВНА МЕТОДА

Грађанско;
географија;
српски језик
-

Грађанско,
географија

Српски језик,
географија

1.1.6; 1.1.7; 1.1.8;

1.1.6; 1.1.8; 1.2.1;
1.2.3; 2.1.1; 2.2.2

1.1.6; 1.1.8; 1.1.9;

1.1.6; 1.1.8; 1.1.9;
1.2.1

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

Разред_______

КОРЕЛАЦИЈА

Предмет: ___________________

децембар школске ___________ године

_________________________________

16.

15.

14.

час

Редни број

Име и презиме наставника:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за

Oсновна школа ________________________________________________

ЕВАУЛАЦИЈА
КОРЕКЦИЈА

III

тема

19.

18.

час

Редни број

Грчко-персијски ратови и
Пелопонески ратови

ратова, битке на Маратону и Термопилима,
поход на Сицилију, карактер и последице
ратова..)

Грчко-персијски ратови и
Пелопонески ратови (узроци

утврђивање

обрада

ТИП ЧАСА

фронтални,
индивидуални

фронтални

ОБЛИК РАДА

Уџбеник, радна свеска

Уџбеник, ист. карта
„Грчко-персијски
ратови“ и
„Полопонески ратови“

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

Дијалошка, демонстративна,
рад на тексту

дијалошка; демонстративна;
смислено-вербално
рецептивна метода; текст
метода, ланац знања

НАСТАВНА МЕТОДА

Географија,
грађанско, сви
предмети

Географија,
грађанско, сви
предмети

1.1.6,1.1.8;
1.1..9; 1.2.2.;
1.2.3;

1.1.8; 1.1.10;
1.2.1; 1.2.4;
2.1. 1;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

Разред_______

КОРЕЛАЦИЈА

Предмет: ___________________

јануар школске ___________ године

_________________________________

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Име и презиме наставника:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за

Oсновна школа ________________________________________________

ЕВАУЛАЦИЈА
КОРЕКЦИЈА

III

тема

Фронтални,
индивидуални

обрада

Хеленистичко доба и његова култура

23.

(појам хеленизма и његови хронолошки оквири,
Александар Велики, култура)

фронтални,
индивидуални

обнављање

фронтални,
индивидуални

Фронтални

ОБЛИК РАДА

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

Стара Грчка

свакодневни живот...)

Грчка култура (књижевност, филозофија, наука,

митологија)

Грчка култура (религија, Олимпијске игре,

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Уџбеник, карта :
Освајања
Александра
Македонског

Уџбеник, радна
свеска, тест

Уџбеник, ист.
карта“

Уџбеник,
графофолија са
мапом ума

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

монолошко-дијалошка,
демонстративна, смислено
вербално рецептивна
метода

Монолошко-дијалошка;
демонстративна;; текст
метода
Дијалошка метода; тест

мапа ума, дијалошка
метода

НАСТАВНА МЕТОДА

Грађанско,
географија,
српски,
ликовно
Ликовно
васпитање,
географија

Ликовно
васпитање;
веронаука;
српски језик
Српски језик:

1.1.6; 1.1.8; 1.1.9;
1.2.4;

1.1.8; 1.1.9;
1.1.10;

1.1.8; 1.2.3;
1.2.8; 2.1.1;

116,118,1.2.3;
3.1.5;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

Разред_______

КОРЕЛАЦИЈА

Предмет: ___________________

фебруар школске ___________ године

_________________________________

22.

21.

20

час

Редни број

Име и презиме наставника:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за

Oсновна школа ________________________________________________

Евалуација
Корекција

III

тема

27

26.

Рим у доба Републике

Фронтални

Фронтални,
индивидуални

обрада

обнављање

фронтални

обрада

Постанак Рима (оснивање Рима-легенда о

25.

Ромулу и Рему, структура друштва,
хронолошки оквири и уређење римске
републике)
Рим, светска сила Старог века (војска,
освајања, провинције)

фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

систематиза
ција

ТИП ЧАСА

Стара Грчка и Хеленизам

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

24.

час

Редни број

Уџбеник, радна
свеска

Уџбеник, карта

Уџбеник, карта

Тест

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

монолошко- дијалошка ,
демонстративна, смислено
вербално рецептивна;
текст метода,
брејнсторминг
Дијалошка,
демонстративна, текст

монолошко- дијалошка ,
демонстративна, смислено
вербално рецептивна;
текст метода

дијалошка; текст метода

НАСТАВНА МЕТОДА

Географија,
грађанско

Грађанско,
географија

Грађанско,
географија

Географија

1.1.6; 1.1.8,
1.1.9; 1.2.1;
1.2.4;

1.1.4; 1.1.6;
1.1.8; 1.1.9;
1.2.4,

1.1.4; 1.1.6;
1.1.8; 1.1.9;
1.2.3; 1.2.4;
1.1.4; 1.1.6;
1.1.8, 1.2.3;
1.2.4;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

Разред_______

КОРЕЛАЦИЈА

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за март школске ___________ године
Име и презиме наставника: _________________________________ Предмет: ___________________

Oсновна школа ________________________________________________

Евалуација
Корекција

III

тема

фронтални

обрада

Римска култура (религија, уметност, наука,

31.

свакодневни живот)

Фронтални,
индивидуални

утврђивање

фронтални,
индивидуални

фронтални

ОБЛИК РАДА

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

Рим у доба Царства

Велике сеобе, подела Царства и пад Царства)

Пад Западног Римског царства (почетак

ратови на Дунаву, доминат, Централни Балкан у
Антици-остаци)

Рим у доба Царства (принципат, Трајанови

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Уџбеник,
графофолија са
мапом ума;
фотографије

Радна свеска

Уџбеник, приче из
Илијаде и Одисеје

Уџбеник, карта :
Римска освајања

НАСТАВНА
СРЕДСТВА
монолошко-дијалошка,
демонстративна, смислено
вербално рецептивна
метода, прављење
каталога
монолошко- дијалошка
метода; смислено
вербално рецептивна
метода, текст метода
Дијалошка,
демонстративна, текст
метода
монолошко-дијалошка,
демонстративна, смислено
вербално рецептивна
метода, текст метода

НАСТАВНА МЕТОДА

Ликовно
васпитање

Географија

Географија

Географија

1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.2.1;
1.2.4; 2.1.1;
1.1.6; 1.1.8, 1.2.1;
1.2.3; 2.1.4;

1.1.4; 1.1.6; 1.1.8,
1.1.9; 1.1.10;
1.2.4; 2.1.1

1.1.4; 1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.2.4; 2.1.1;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

Разред_______

КОРЕЛАЦИЈА

Предмет: ___________________

април школске ___________ године

_________________________________

30.

29.

28.

час

Редни број

Име и презиме наставника:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за

Oсновна школа ________________________________________________

Евалуација
Корекција

тема

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару
Фронтални,
индивидуални

утврђивање
систематиза
ција
систематиза
ција
систематиза
ција

Стари Рим

Стари век (карта, личности, догађаји)

Закључивање оцена

34.

35.

36.

цедуљице за карту,
флип-чарт папир за
парове; Атлас
Белешке
наставника, свеске
ученика

Уџбеник, тест

Уџбеник, Радна
свеска

Уџбеник,
историјска карта

фронтални,
индивидуални

Римска култура и хришћанство

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ОБЛИК РАДА

33.

обрада

ТИП ЧАСА

Дијалошка,
демонстративна

дијалошка метода,
демонстративна

Дијалошка,
демонстративна тест

дијалошка;; текст метода;
демонстративна

дијалошка;; текст метода;
демонстративна

НАСТАВНА МЕТОДА

-

Географија,
ликовно,
веронаука
Географија,
ликовно,
веронаука,
грађанско
Географија

Географија,
веронаука

-

1.1.9; 1.2.4;3.1.1

1.1.4; 1.1.6; 1.1.8;
1.1.9; 1.2.3; 1.2.4;

1.1.6; 1.1.8, 1.1.9;
1.2.1; 1.2.3; 2.1.1;

1.1.6; 1.1.8, 1.1.9;
1.2.1; 1.2.3;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

Разред______

КОРЕЛАЦИЈА

Предмет: ___________________

мај, јун школске ___________ године

_________________________________

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

32. Хришћанство

час

Редни број

Име и презиме наставника:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за

Oсновна школа ________________________________________________

Евалуација
Корекција

Час број 1.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа:
Наставна тема: Увод у историју
Наставна јединица: Прошлост (појам, историјски извори...)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
- Упознавање ученика са новим предметом, уџбеничким материјалом, правилима рада.
- Иницијална провера претходних знања ученика.
- Усвајање појмова прошлост, историја, историјски извор, архив, музеј.
- Усвајање кључних питања на која историја даје одговор (Ко? Када? Како? Зашто? Узроци?
Последице?).
- Усвајање знања о подели историјских извора и примена поделе за сваку врсту извора.
- Повезивање и примена појмова историја, прошлост и историјски извори на примерима из породичне
и личне историје.
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, брејнсторминг
Стандарди: 1.1.6;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна дефиницију појмова
историја, историјски извор,
прошлост
- Зна да наведе питања на која
историја треба да одговoри
- Именује врсте историјских
извора
- Зна где се чувају писани, а где
материјални историјски извори

- Примењује знања о врстама
ист. извора на датим
примерима
- Самостално проналази
примере ист. извора за
одређену врсту извора
- На скици дрвета уме
самостално да обележи
прошлост, садашњост и
будућност
- Самостално разграничава
који се извори чувају у
архивама, музејима,
библиотекама...

- Самостално проналази
примере ист.извора из
породичне и личне историје и
сврстава их по категоријама
- Уме да објасни зашто
историју зовемо учитељицом
живота
- Уме да процени релевантност
ист.извора за историјску науку
- Уме да изврши селекцију
ист.извора

Наставна средства:
- Уџбеник за 5. разред основне школе и радна свеска (од 2-7. стране).
Литература за наставнике:
Уџбеник петог разреда.
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања.
З. Недељковић, А. Ђ. Маринковић, Приручник за наставнике историје за 5. разред основне школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003.
Повезаност са претходним градивом:
Кључни појмови из првог циклуса образовања.
Повезаност са будућим градивом:

Дефинисање принципа рада на часу.
Упознавање са материјалима који ће се користити.
Са целокупним будућим градивом историје: прошлост, историја, историјски извори, архив, музеј.
Корелација: СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
*Добродошлица ученицима у новој школској години и упознавање са новим предметом.
*Упознавање ученика са принципима и правилима рада на часовима, начинима и врстама оцењивања.
Упознавање ученика са наставним материјалима које ће користити на часу.
Објаснити ученицима како треба да уче градиво и како да користе уџбеник.
Одговорити (појаснити) ученицима, ако имају неких питања и недоумица око наведеног.
*Наставник даје кратак тест ученицима, као иницијалну проверу градива из првог циклуса
образовања.
Наставник издваја тему часа:
Прошлост
Главни део часа:
I део
* Појам прошлост

Кроз фронтални разговор са ученицима наставник анализира фотографију рођенданске торте на
страни 2 у уџбенику.
Опишите фотографију? Шта видите на њој?
Одговорити на питања из тог текста: да ли се сећате свог петог рођендана, ког рођендана се сећате, ко
вам је дошао у посету...?
Да ли је пети рођендан прошао, сада се дешава или ће се десити?
Да ли знате шта је то прошлост?
Наведите пример нечега што се десило у прошлости?
Сетите се неког свог доживљаја из прошлости?
Ученици фронтално одговарају, износе своје асоцијације на ту реч. Наставник сумира одговоре
ученика.
Представити делове времена кроз цртеж дрвета.

1

1

З. Недељковић, А.Ђ.Маринковић, Приручник за наставнике историје за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
2003,11.

Могућа питања:
Где бисте ставили фотографију торте за пети рођендан, уз који део времена, означен на дрвету?
Шта бисте навели као догађај из садашњости?
Наведите пример догађаја из будућности?
* Историја, наука која проучава прошлост
Из предходног наставник извлачи дефиницију историје коју записује на табли:
Историја је наука која проучава прошлост људског друштва од његовог постанка до данас.
Наставник објашњава зашто проучавамо историју.
Наставник објашњава:
Да би знали ко смо, шта смо, одакле потичемо, шта желимо...
Да би разумели садашњост и све оно што нам се догађа...
Да би знали шта можемо да очекујемо у будућности....
Да не понављамо грешке из прошлости, а да се угледамо на добре и корисне догађаје и личности.
Због тога историју зовемо учитељица живота.
* На која питања одговара историја?
Кроз анализу слика (страна 2) навести ученике да дођу до главних питања на које одговара историја.
Могућа питања су:
Поставите што више питања у вези са рођенданском тортом на слици.
Шта све треба да знамо да би описали један рођендан на најпотпунији начин?
Која питања можемо поставити гледајући породичну фотографију (страна 2)?
Наставник исцртава следеће шеме на табли.

Зашто?
Ко?
Како?

Историја одговара на питања
Где?

Када?

Узрок

Догађај

Последица

Да би што боље упознали прошлост, историчари користе достигнућа других наука: археологије,
нумизматике, историје уметности, етнологије, социологије...

II део
* Историјски извори (појам и врсте...)
Наставник пита ученике: на основу чега знамо како су људи некада живели, како су се облачили, шта
су градили, шта су јели, како су светковали...?
Одговоре ученика наставник систематизује у табели, тако што на основу њихових одговора попуњава
доњи део табеле, а онда тек даје (заједно са ученицима) називе колона:
Материјални

Писани

Усмена предања

Подела историјских извора
Наставник пише на табли:
Историјски извори су остаци прошлости
Материјални (музеји)
Писани (архиви, библиотеке)
Усмена предања

Историјски извори се деле на:

* Где се чувају историјски извори?
Наставник објашњава да се писани историјски извори чувају у архивама, а материјални у музејима.
Понешто од писаних извора се чува у библиотекама, а велики споменици се конзервирају и чувају на
местима где су настали.
Наставник дописује у шему поделе историјских извора, код материјалних - музеји, а код писаних архиви и библиотеке.
Завршни део часа:
Наставник утврђује градиво са часа кроз питања на крају лекције на страни 7.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Одговорите на питања из Радне свеске од 6-8. Стране.
Изглед табле:

Прошлост
Зашто?
Ко?
Како?

Историја одговара на питања
Где?

Када?

Историја је наука која проучава прошлост људског друштва од његовог постанка до данас.
Материјални
Писани
Усмена предања

Историјски извори су остаци прошлости
Историјски извори се деле на:

Материјални (музеји)
Писани (архиви, библиотеке)
Усмена предања

Час број 2.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа:
Наставна тема: Увод у историју
Наставна јединица: Време (појам, рачунање...)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
- Усвајање појмова век, деценија, миленијум, ера, датум, хронологија.
- Усвајање знања о рачунању времена по хришћанској и муслиманској ери и развијање умења
коришћења различитих ера.
- Примењивање знања хронолошких појмова на одабраним задацима.
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна
Стандарди: 1.1.1; 1.1.4;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна дефиницију појмова век,
деценија, миленијум, ера,
датум
-Уме да напише датум
-Зна којим догађајем и када
почињу хришћанска и
исламска ера
-Уме да препозна на
једноставним примерима, уз
помоћ наставника, временске
одреднице
- Уме да покаже на линији
времена године пре и после
нове ере

- Уме самостално да одреди
временско раздобље на
примерима
- Уме да одреди колико је
времена прошло између
догађаја
- Уме да означи године на
ленти времена (пре н.е. и н.е.)
- Уме да унесе дате године на
ленту времена (редослед)

- Уме да примени знање из
историјске хронологије (уме
прецизно да одреди којој
деценији, веку припада
одређена година)
- Зна да одреди од које до које
године пре н.е. и н.е. трају
одређене деценије, векови и
миленијуми

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (od 8-11. странe).
Радна свеска (od 6-8. стране).
Литература за наставнике:
Уџбеник за 5. разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Повезаност са претходним градивом:
Кључни појмови из првог циклуса образовања и предходне лекције
Повезаност са будућим градивом:
Са целокупним будућим градивом историје: век, деценија, миленијум, ера
Корелација: математика: десетице, стотине, хиљаде, бројевна права

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник евидентира редовност доношења домаћег.
Провера домаћег тако што се ученици по принципу добровољности јављају и одговарају на питања, а
остали ученици проверавају и исправљају своје одговоре.
Наставник истиче питања важна за историју, а међу њима питање КАДА. Наставник пита ученике:
када нас неко пита када се нешто десило, шта му ми одговарамо? Које временске јединице користимо?
Како меримо време? Због чега нам је време важно?
Наставник издваја тему часа:
Време и рачунање времена
Главни део часа:
* Рачунање времена: датум, век, деценија, миленијум, ера

Како су некада људи мерили време?
На страни 8 у уџбенику, ученицима показати примере (воденог, сунчаног и механичког часовника).
Погледајте уводну слику у лекцији Рачунање времена, шта видите?
Како је извршена подела времена у календару?
Који је данас датум?
Како пишемо датум? (излази један ученик да напише три начина писања датума)
Наставник пише на табли:
Датум је дан, месец и година када се нешто десило.
Можемо ли огромно историјско време мерити данима и годинама? Можемо, али су то врло мале
временске јединице, зато користимо веће и то:
Наставник пише на табли:
Деценија - период од 10 година
Век (столеће) - период од 100 година
Миленијум - период од 1000 година
Ера је дуг временски период, који почиње од неког важног догађаја.
* Линија времена
Наставник кратко објашњава линију времена на страни 10.
- Важан догађај од ког ми данас рачунамо време је рођење Исуса Христоса и то је полазна тачка у
бројању година хришћанске ере. Године пре рођења Исуса Христоса зовемо пре нове ере, или пре
Христа, а скраћено пре н.е., а после је нова ера или скраћено н.е.
- Како иду године пре нове ере, а како године у новој ери?
Наставник црта на табли линију времена. На њу уноси неколико почетних година, пре нове ере и у
новој ери.

Хришћанска ера, почиње рођењем Исуса Христоса

нова ера

рођење Исуса Христоса
Пре нове ере

Наставник упућује ученике на текст на 9. страни где су описани начини рачунања времена код разних
народа.
Наука која прочава разне врсте рачунања времена се зове хронологија.
* Вежбање
Наставник почиње низ са 3 примера и тражи од ученика да га наставе у својим свескама. Док ученици
раде наставник прати и помаже онима, којима је помоћ потребна.
1. Од када до када трају деценије у оквиру века?
1-10 - прва деценија
11-20 - друга деценија
31-... 100
2. Од када до када трају векови у оквиру првог миленијума?
1-100 - I век
101-200 - II век
201-...1000
3. Од када до када трају векови у оквиру другог миленијума?
1001-1100 - XI век
1101-1200 - XII век
1201-...2000
4. За наведене године одредите век, деценију и миленијум?
476. година 753. година пре н.е. 622. година 776. година пре н.е. 5. Године из питања 4 напишите на линију времена.
6. Како ћете израчунати, колико је времена прошло од једног до другог догађаја?
Наставник користи године из предходног задатка као примере.

Завршни део часа:
Наставник подсећа ученике да на овом часу није рађено поглавље Подела прошлости и да ће се
обрађивати следећи час. Да се подсете градива из предходне лекције.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Одговорите на питања из Радне свеске од 9-11. Стране.
Изглед табле:
Време и рачунање времена
Датум је дан, месец и година када се нешто десило.
Деценија - период од 10 година
Век (столеће) - период од 100 година
Миленијум - период од 1000 година
Ера је дуг временски период, који почиње од неког важног догађаја
Хришћанска ера, почиње рођењем Исуса Христоса
нова ера

рођење Исуса Христоса
Пре нове ере

Час број 3.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа:
Наставна тема: Увод у историју
Наставна јединица: Историја, наука о прошлости (историја као наука и наставни предмет, подела прошлости, хронолошки и
географски оквири Старог века)

Тип часа: обрада и обнављање
Циљ часа:
- Разумевање и разликовање појмова прошлост и историја
- Стицање знања о подели прошлости, критеријумима поделе прошлости и периодизацији историје
(Стари век, Средњи век, Нови век и Савремено доба).

- Обнављање основних знања из предходних лекција, појам историје, као предмета и науке,
хронолошке одреднице у историји, историјски извори.
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна
Стандарди: 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна да наведе поделу
прошлости
- Зна да именује историјске
периоде
- Зна да хронолошки поређа
историјске периоде

- Зна да објасни шта је и на
основу чега је извршена
периодизација прошлости и
историје

-Уме да одреди ком делу
прошлости и историјском
периоду припадају одређене
године

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (од почетка до 11. стране).
Радна свеска (од 9-11. стране).
Литература за наставнике:
Уџбеник за 5. разред основне школе и радна свеска.
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања.
Повезаност са претходним градивом:
Са предходне две лекције: Прошлост и Време.
Повезаност са будућим градивом:
Са целокупним будућим градивом историје: подела прошлости и историје
Корелација: математика, географија.
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник евидентира редовност доношења домаћег задатка.
Провера домаћег задатка тако што се ученици по принципу добровољности јављају и одговарају на
питања из домаћег (од 9-11. стране), а остали ученици проверавају и исправљају своје одговоре.
Наставник издваја тему часа:
Историја – наука о прошлости
Главни део часа:
* Обнављање појма историја
Наставник враћа ученике на 2/3. страну уџбеника и појам историје кроз следећа могућа питања:

Шта је то историја?
Чиме се бави?
На која питања нам историја даје одговор?
Зашто је важна?
Достигнућа којих наука користе историчари у бољем разумевању прошлости?
* Подела прошлости
Да би лакше проучавали историју научници су прошлост људског друштва поделили на периоде.
Прошлост је подељена на праисторију и историју. Праисторија на камено и метално доба, а историја
на стари, средњи, нови век и савремено доба. Користити уводну ленту времена, као илустрацију
поделе на периоде.
Поставити ученицима питање за ленту:
Који период прошлости је најдужи?
Који историјски период је најдужи? Који историјски период још траје?
Наставник црта на табли шему поделе прошлости:
ПРОШЛОСТ

Праисторија

Камено доба

Историја

Метално доба

Стари век

Средњи век

Нови век

Савремено доба

Писмо и прве државе
око 3.500. г. пре н.е.

На страни 10 анализа хронолошких граница историјских периода преко ленте времена, кроз питања:
Од када до када траје стари век?
Од када до када траје средњи век?
Од када до када траје нови век?
Од када до када траје савремено доба?
Које догађаје су научници узели као граничне да обележе историјске периоде?
* Вежбање
Наставник задаје примере, а ученици треба да одреде ком периоду прошлости или историјском
периоду припадају.
2000. г. пре н.е.
2000. г. н.е.
1054. г.
331.г. пре н.е.

Наставник даје ученицима да један предлаже годину, а други да одређује период којој та година
припада.
* Истицање важности места за догађаје у историји, то јест одговора на питање ГДЕ? Да нам је за то
важан и неопходан историјски атлас.
* Прочитати одломак из Херодотове Историје на 5. страни на којој истиче зашто је она важна.
Завршни део часа:
Наставник подсећа ученике да ће следећи час имати десетоминутну проверу досадашњег градива, а
након тога обнављање.
Уколико остане времена, проанализирати шему - синтезу на 12. страни уџбеника, кроз неколико
питања.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Посетити оближњи архив или музеј, а ако тога нема, бар библиотеку. Треба да запишете шта се у
њима чува и који су највреднији експонати (бар 5).
Одговорити на питања са краја наставне теме на 13. страни у уџбенику.
Изглед табле:
Историја – наука о прошлости

ПРОШЛОСТ

Праисторија

Камено доба

Историја

Метално доба

Стари век

Писмо и прве државе
око 3.500. г. пре н.е.

Средњи век

Нови век

Савремено доба

Час број 4.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа:
Наставна тема: Увод у историју
Наставна јединица: Увод у историју
Тип часа: утврђивање
Циљ часа:
Обнављење и утврђивање стечених знања из претходних лекција.
Самопроцењивање знања од стране ученика и процена знања (постигнућа) ученика од стране
наставника
Облик рада: фронтални рад; индивидуални рад
Метод рада: тест, дијалошка метода, демонстративна
Стандарди: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5;
Очекивани исходи:
Наведени су у предходне две припреме.
Наставна средства:
Уџбеник за 5. разред основне школе (од 1-13. стране).
Тест
Домаћи
Литература за наставнике:
Уџбеник петог разреда.
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Ђ. Даутовић, М. Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе
Повезаност са претходним градивом:
Обнављање градива из поглавља Увод у историју.
Повезаност са будућим градивом:
Сво будуће градиво историје.
Корелација:
Математика: десетице, јединице, стотине, хиљаде, линија времена.
Географија – историјски.
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
*Наставник подсећа ученике на предходно градиво и припрема их за кратку проверу. Храбри ученике,
пошто је то прва провера у петом разреду из историје.
* Наставник користи Збирку тестова из историје за пети разред.
Главни део:
*Израда теста
Ученици, индивидуално, свако за себе, одговарају на питања из теста. За рад имају 10 минута.
*Провера теста
Након тога, фронтално ученици одговарају на питања по принципу добровољности.
* Самопроцена теста

Наставник позива ученике да самопроцене своје знање на тесту на ленти знања, која ће бити на папиру
окачена (или нацртана) на табли. Свако од ученика треба да приђе и стави неку ознаку (звездицу,
цветић, круну...) онде где процењује да се тренутно налази са својим знањем. Наставник чува папир до
следећег часа када ће донети контролне и упоредити те резултате са самопроценом ученика.

1

2

3

4

5

Лента знања
* Анализа посете архиву, музеју, библиотеци - домаћи са прошлог часа
Ученици се јављају по принципу добровољности и извештавају шта су записали као највредније из ових
институција. Размена искустава.
Завршни део.
Наставник бележи у своју свеску ангажовање ученика током овог часа и то саопштава ученицима.

Час број 5.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Праисторија
Наставна јединица: Основне одлике праисторије – камено доба и првобитне људске заједнице
Тип часа: обрада
Циљ часа:
- Разумевање и усвајање основних појмова везаних за праисторију (камено доба, метално доба,
открића: ватре, точка, метала)
– Разумевање историјског времена дефинисањем на линији времена праисторије и фаза праисторије
- Развијање критичког мишљења кроз анализу теорија о постанку човека (научна, Библија, словенски
мит о постанку света, хронологије многих народа су везане за овај догађај-Јевреји, Византија)
- Разумевање и повезивање појмова: прошлост, праисторија и историја
- Уочавање узрочно-последичних веза – уочавање везе између настанка првих заједница људи око река
и мора (воде)
-Упознавање са појмовима многобожачка религија и мит
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна
Стандарди: 1.1.2; 1.1.3; 1.1.6; 1.1.8;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна дефиницију (хронолошки оквирпостанак човека- појава писма – IV миленијум
п.н.е.) појма

праисторија и мит
- Зна да наведе најзначајнија
открића праисторије: ватра,
точак, метал
-Уме да на сликама
историјских извора (нпр.
обрађеног камена) разликује
старије и млађе камено доба
-Уме, уз помоћ наставника, да
исприча мит о постанку човека

-Уме да објасни поделу
праисторије на камено и
метално доба и да их
хронолошки разврста
-Уме самостално да исприча
мит о постанку човека
- Уме да објасни настанак
земљорадње и сточарства у
праисторији
- Зна да су људи у праисторији
били многобошци (тотемизам)
-Уме да, уз помоћ наставника,
упореди старије и млађе
камено доба

- Уме да процени и просуди о
напретку људског друштва
кроз праисторијске периоде:
развој привреде, организацију
друштва...
- Уме самостално да упореди
палеолит и неолит

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (14 -21. страна)
Радна свеска (12-15. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Повезаност са претходним градивом:
Са темом Увод у историју
Повезаност са будућим градивом:
Са следећом лекцијом: Метално доба и централни Балкан у праисторији
Корелација: веронаука: Библија-прича о стварању света; биологија-теорија еволуције Чарлса Дарвина

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Резултати тестова са предходног часа
* Наставник доноси резултате теста са предходног часа и упоређује сумарне резултате са
самопроценом ученика. Уписује оцене у своју евиденцију и дели тестове.
Увод у тему
* Наставник обнавља поделу прошлости, кроз следећа могућа питања:
1. Како делимо прошлост људског друштва?
2. Како делимо праисторију?
3. Од када до када траје праисторија?
Анализа слике на 18 страни, где је приказано човеково трајање на земљи, кроз следећа могућа питања:
1. Када се човек појављује на планети Земљи?
2. Колико траје људска историја у односу на историју планете Земље?
Анализа ленте времена на 14. и 15. страни, кроз следећа могућа питања:
1. Како се зове први, најстарији део праисторије?
2. Како се зове период праисторије који долази после палеолита?
3. Како се зове период праисторије после неолита?
Наставник издваја тему часа: Праисторија
Главни део часа:
* Постанак човека
Кроз разговор са ученицима наставник представља обе теорије о настанку човека: из Библије (Прва
књига Мојсијева) и Теорију еволуције Чарлса Дарвина. Након тога наставник наводи још неколико
митова о постанку првог човека: словенски мит, кад постанак човека датирају у Византији, Јевреји и
од тада почињу рачунање своје ере...Наставник објашњава појам мит.
На страни 16- карта првих трагова човека. Анализа кроз следећа питања:
1. Где уочавате најстарије трагове човека, на којим континентима? (Наставник, ово користи да
покаже где се налазе Азија, Африка и Европа)
2. Шта је заједничко свим местима где се првобитно појавио човек? (Да су настала поред воде,
река, океана)
3. Како се зове први период људске прошлости? (праисторија)
Прапостојбина прачовека је прашума у Африци, јер је најтоплије, најповољнији су услови за живот.
Са наступањем леденог доба човек је принуђен да сиђе са дрвета и прилагоди се животу на земљи.
Развија функцију палца (за рад, хватање предмета), усправља ход. Да би сакупили храну, руке се
користе све више и човек постаје вештији и почиње да израђује прва оружја и оруђа за рад. На основу
степена савршености оруђа и оружја за рад и материјала који је кориштен за његову израду, поделили
смо праисторију на камено и метално доба, а камено доба на старије камено доба (палеолит) и млађе
камено доба (неолит)-литос (камен)
Наставник пише на табли или графофолији табелу, на којој ће овај час попунити колоне палеолит и
неолит, а следећи час метално доба. Да би уштедео време, наставник може, да сваком ученику да по
примерак табеле, у коју ће ученици записивати и потом је залепити или преписати у свеску.

ПРАИСТОРИЈА

Палеолит
-старије камено доба

Неолит
-млађе камено доба

Метално доба

Материјал од кога је
прављено оруђе и оружје
Начин становања
Занимањљ
Проналасци
Људска заједница

* Палеолит-старије камено доба
Кроз кратко предавање наставник описује живот људи у палеолиту (грубо обрађен камен, номади,
сакупљају плодове, лове, риболове, живе у пећинама, на дрвећу, проналазак ватре; чопор (хорда)) и
попуњава табелу.
Првобитна људска заједница је друштво, које је настало кад је човек први пут употребио
наједноставнија оруђа за рад, а завршава се стварањем првих држава. Потреба за одржањем тера људе
да живе у спонтано насталим заједницама-хордама (чопорима) Живот у заједници је подстакао људе
да развију говор
Док предаје наставник користи подстицајна питања:
1. Због чега су људи живели у заједницама?
2. Шта је променио проналазак ватре?
3. Да ли се и данас бавимо занимањима праисторијских људи? На који начин?
На страни 17. уџбеника показује ученицима – ручни клин израђен од грубо клесаног камена.
1. Да ли се и данас производе ствари од камена? Наведите пример.
* Неолит - млађе камено доба
Кроз кратко предавање наставник описује живот људи у неолиту (фино обрађен камен, седелачки
начин живота, сакупљају плодове, лове, риболове и земљорадња и сточарство, живе у земуницама и
сојеницама, проналазак лука и стреле; живе у роду-братство-племе; матријархат)) и попуњава табелу.
Док предаје користи подстицајна питања:
1. Да ли је лакше живети као номад или седелачким начином живота?
2. По коме данас гледамо сродство?
3. Ко је наш најближи род?
На страни 20. уџбеника показује ученицима – земунице и сојенице.
1. Да ли и данас људи живе у оваквим кућама?
2. Које су предности, а које мане живота у земуницама и сојеницама?
*Анализа слика
*Анализа слике Виландорфске Венере и текста на 13. страни у Радној свесци, кроз питања:
1. Када је настала Виландорфска Венера?
2. Који делови тела су истакнути на овој фигури?
3. Зашто баш ти делови тела?
Наставник објашњава да су људи праисторије били многобошци и да су веровали у загробни живот,
објашњава како су сахрањивали своје покојнике. Користити текст на 24. страни – историјски извор,
опис садржаја гробница.
Све оно што је било непознато, праисторијски човек је замишљао као тајанствено биће. Да би се
одобровољиле непознате појаве и силе, смишљали су магијске обреде, приносили дарове, молитве.
Пошто је лов био једно од главних занимања настало је обожавање предака у виду животиња
(тотемизам), нпр. животиња предак Словена је вук.

* Анализа слике породице Кременко (16. страна-уџбеник) кроз могућа питања:
1. Како су одевени главни јунаци?
2. Чиме се баве?
3. У који период прошлости бисте сместили радњу овог цртаног филма?
Завршни део часа:
Уколико остане времена, на 21 страни уџбеника, одговорити на питања.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Одговорити на питања из радне свеске (12-15. стране).
Изглед табле:
Праисторија
ПРАИСТОРИЈА
Материјал од кога је
прављено оруђе и
оружје
Начин становања
Занимање
Проналасци
Људска заједница

Палеолит
-старије камено доба
Грубо клесани камен

Неолит
-млађе камено доба
Глачани камен

У пећинама, по дрвећу,
без сталног места
становања
Лов, риболов,
сакупљање плодова
Ватра
Хорда (чопор)спонтано настала
заједница

Земунице и сојенице
Сточарство и
земљорадња
Лук и стрела
Род (заједница
заснована на крвном
сродству) - племе
- матријархат

Метално доба

Час број 6.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Праисторија
Наставна јединица: Основне одлике праисторије – метално доба и централни Балкан у праисторији
Тип часа: обрада и утврђивање
Циљ часа:
- Обнављање појмова: праисторија, камено доба, метално доба, проналасци, начин живота, првобитна
људска заједница
-Усвајање знања о животу људи у металном добу
- Уочавање узрочно-последичних веза – развој привреде, приватне својине, подела рада и односи међу
људима, настанак државе;
- Обнављање појмова: многобожачка религија и мит
- Оспособљавање за коришћење историјске карте - налазишта на Балкану (Винча, Старчево, Лепенски
Вир, Рудна глава, Дунав)
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна
Стандарди: 1.1.3; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна дефиницију (хронолошки оквирпостанак човека- појава писма – IV миленијум
п.н.е.) појма

праисторија и мит
- Зна да наведе најзначајнија
открића праисторије: ватра,
точак, метал
- Именује праисторијска
налазишта у Србији: Лепенски
Вир и Винчу
- На карти, уз помоћ
наставника, уме да покаже
главна праисторијска
налазишта у Србији
-Уме да у локалном музеју,
локалитету, препозна
историјски извор везан за
праисторију

-Уме да објасни поделу
праисторије на камено и
метално доба и да их
хронолошки разврста
- Уме да објасни настанак
земљорадње, сточарства и
занатства у праисторији
- Уме самостално, на карти, да
покаже главна праисторијска
налазишта у Србији
-Уме у локалном музеју да
разликује историјске изворе из
различитих праисторијских
периода

- Уме да процени и просуди о
напретку људског друштва
кроз праисторијске периоде:
развој привреде, организацију
друштва...
- Уме да повеже настанак
приватне својине са настанком
државе и крајем праисторије
- Уме самостално да уочи
разлику између историјских
извора из различитих периода
праисторије у локалном музеју

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (22-29. стране)
Радна свеска (12-21.стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Повезаност са претходним градивом:
Са предходне две лекције: Камено доба и првобитне људске заједнице
Повезаност са будућим градивом:
Са следећом темом Стари век - Стари Исток: постанак држава, многобоштво, занатство, трговина,
настанак државе
Корелација: географија (праисторијска налазишта у Србији); ликовно (фигуре из Лепенског вира,

Винче и Старчева)
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник евидентира редовност доношења домаћег.
Провера домаћег тако што се ученици по принципу добровољности јављају и одговарају на питања из
домаћег (12-15. стране), а остали ученици проверавају и исправљају своје одговоре.
Након тога наставник уводи ученике у тему часа питањем:
1. Који период праисторије нисмо још научили?
Наставник издваја тему часа:
Метално доба и централни Балкан у праисторији
Главни део часа:
* Метално доба
Наставник тражи од ученика да отворе свеске и пронађу табелу, која је делимично попуњена прошли
час и која ће бити допуњена на овом часу.
На страни 22. у књизи се налази лента времена са истакнутим периодима металног доба. Наставник
пита ученике:
1. Који период прошлости предходи металном добу?
2. На које периоде делимо метално доба?
3. Шта мислите, зашто је баш на овај начин подељено метално доба?
4. Да ли и данас користимо ствари од метала? (погледати уводну слику за лекцију на страни 22.)
Кроз кратко предавање наставник описује живот људи у металном добу (метал: бакар, бронза, гвожђе,
куће од чврстог материјала, занатство, проналазак точка, метала; род-патријархат) и попуњава табелу.
Метално доба почиње када је човек открио метал из руде, коју је добијао уз помоћ ватре. Тако су
настале бројне занатлије (рудари, ливци, ковачи-слика 23. страна). Унапређењем производње
појединац је могао живети од свог заната, па му заједнички рад рода више није био потребан. Родови
се постепено распадају на породице, које имају своју приватну својину. Породица је свој вишак
производа размењивала за друге производе: храну, стоку, кожу...Тако се развила трговина, а појављује
новац, као опште средство размене. У новим привредним гранама одлучујући је био рад мушкарца, па
породице постају патријархалне, крвно сродство се заснива по оцу.
Као начин зарађивања је био и рат. Заробљеници постају робови, а освајачи робовласници. Тако
настају прве робовласничке државе.
Појава писма и првих држава (настанак приватне својине, распадање родова на породице и
територијално повезивање људи) означава крај праисторије и почетак историје, тј. Старог века.
1. Зашто се израда оруђа и оружја од метала сматра напретком?
2. Где се све данас користи точак? (прочитати текст „За оне који желе више“ на 23. страни)
3. Ко се бавио копањем руда, ковањем, трговином, жене или мушкарци? Како је то променило
положај жене у друштву?
4. Зашто долази до раслојавања друштва?
5. Шта је то приватно власништво?
* Централни Балкан у праисторији
Наставник тражи од ученика да му опишу изглед фигуре Адама (25. страна), пронађеног на локалитету
Лепенски вир и да је упореде са још неколико фигура са овог локалитета:

Адам

Прародитељка

Родоначелник

Данубиус

Водена вила

Треба, потом, да упореде ове фигуре са оном из Винче на 26. страни (и у прилогу припреме су дате три
фигуре) и да уоче сличности и разлике из међу њих. Наставник истиче да су, вероватно, обредног
карактера.

Фигуре из Винче
Уз помоћ књиге (25/26. страна) наставник описује најпознатије локалитете из овог периода:
Лепенски вир, Старчево и Винчу. Рудна глава је први познати рудник у Европи. Показује локалитете
на карти, а ученици треба пронађу назначена места у својим картама. Неколико ученика, по принципу
добровољности излази и показује ове локалитете на зидној карти.
Прва насеља типа-tell (од земљане опеке) појављују се на Западној страни Егејског и Црног
мора. Одатле су се ратари ширили на друге крајеве Европе путевима: Морава- Вардар-Дунав-Рајна и
обалом Средоземног мора. Најразвијенији део Европе је тада био југо-источни.
Култура чији почеци сежу до 8.500 г.п.н.е. је Лепенски вир. Врхунац је достигла око
6.500.г.п.н.е., а 1000 година касније је почела да опада. Лепенски вир доказује аутохтоност
(самобитност) европске културе и открио га је Драгослав Срејовић.
Села су се састојала од квадратних грађевина од земљане опеке, а свака је имала идентичан
распоред огњишта, простора за кување и спавање. Постојало је кућно и сеоско светилиште.
Домаћинство се заснивало на држању оваца и узгоја пшенице и поврћа. Села су била смештена у
низинама, поред добре земље, са обиљем воде и била су настањена стотинама година.
Становници Лепенског вира су владали многим знањима: познавали су унутрашње органе, системски
су посматрали природу, припитомљавали су животиње...Приступ овим знањима је био дозвољен само
појединцима. Ова знања су се чувала у обредима (од заборава).
Након Лепенског вира развија се старчевачка култура у VI и V-ом миленијуму п.н.е. Локалитет
Старчево у близини Београда, Старчевачка култура доноси почетке сталног насељавања
становништва и развоја пољопривреде (пшеница, јечам и просо) и узгајања стоке (овце/козе и говеда),
док су лов и риболов мање заступљени.

Карта неолита у Европи у V-ом миленијуму п.н.е
У Винчи у близини Београда налази се локалитет који представља технилошки најнапреднију
праисторијску културу. Најранија металургија бакра потиче из ове културе. Куће су грађене од истих

материјала и истог облика као и оне из старчевачке, али су биле масивније са две просторије и
огњиштима у облику потковице. Посебну одлику ове културе представљају знаци на керамичким
посудама. Још није прецизно утврђено шта ти знаци представљају. Овај локалитет је открио археолог
Милоје Васић. Средином IV миленијума култура Винче опада.
У IV и раном III миленијуму дешавају се велике промене. Периферна подручја Северо-западне
Европе и Јужне руске степе добијају значај. Егејско подручје пребацује тежиште на риболов, поморску
трговину и припитомљавање лозе и маслине и на томе је процветала Критско-микенска цивилизација.
Отварање Северне и Западне Европе изазвало је да „подунавска оса“ постане маргинална, крајем III и
почетком II миленијума.
Наставник црта на табли шему поделе прошлости:
Најзначајнија праисторијска налазишта у Србији су: Лепенски вир, Старчево и Винча.
* Обнављање градива
Кроз питања на 27. страни у књизи обновити градиво са овог часа.
Завршни део часа:
Наставник подсећа ученике да ће следећи час имати десетоминутну проверу свог досадашњег градива,
а након тога усмено обнављање.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Посетити оближњи музеј, а ако тога нема, изабрати неки музеј преко интернета у ком је приказана
праисторија и да у своје свеске забележе називе бар три историјска извора-експоната из праисторије и
да их нацртају у своје свеске.
Одговорити на питања из Радне свеске од 17-21. стране..
Изглед табле:
Метално доба и централни Балкан у праисторији
ПРАИСТОРИЈА
Материјал од кога је
прављено оруђе и
оружје
Начин становања
Занимања
Проналасци
Људска заједница

Палеолит
- старије камено доба
Грубо клесани камен

Неолит
- млађе камено доба
Глачани камен

Метално доба
Метал
бакар бронза гвожђе

У пећинама, по дрвећу,
без сталног места
становања
Лов, риболов,
сакупљање плодова
Ватра
Хорда (чопор) спонтано настала
заједница

Земунице и сојенице
Сточарство и
земљорадња
Лук и стрела
Род (заједница
заснована на крвном
сродству) - племе
- матријархат

Куће од тврдог
материјала: камен,
опека...
Рударство, занатство,
трговина
Точак, метал
Род- патријархат
Распадање рода на
породице

Најзначајнија праисторијска налазишта у Србији су: Лепенски вир, Старчево и Винча.

Час број 7.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Праисторија
Наставна јединица: Праисторија и увод у историју
Тип часа: обнављање
Циљ часа:
Обнављење и утврђивање стечених знања из предходних лекција
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: дијалошка, демонстративна; тест
Стандарди: 1.1.3; 1.1.4; 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 3.1.1.
Очекивани исходи:
Наведени су у предходним лекцијама
Наставна средства:
Тест
Уџбеник петог разреда (1-29. стране)
Радна свеска (17-21.стране)
Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним темама: Увод у историју и Праисторија
Повезаност са будућим градивом:
Са следећом темом Стари век - Стари Исток: постанак држава, многобоштво, занатство, трговина,
настанак државе
Корелација:
Географија (праисторијска налазишта у Србији)
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник подсећа ученике на предходно градиво и припрема их за кратку проверу.
Главни део:
*Израда теста
Ученици, индивидуално, свако за себе, одговарају на питања из теста. За рад имају 15 минута.
*Провера теста
Фронтално, ученици, одговарају на питања са теста по принципу добровољности.
* Анализа домаћег задатка
Ученици одговарају на питања из Радне свеске 17-21. стране
Ученици се јављају по принципу добровољности и извештавају шта су записали као музејски
експонат. Размена искустава.
Завршни део.
Наставник бележи у своју свеску ангажовање ученика током овог часа и то саопштава ученицима.
Предлог провере: Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за
пети разред основне школе

Час број 8.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Основна обележја Старог Истока (Основна обележја Старог века, Старог Истока и Стари
Египат)

Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Усвајање хронолошких одредница Старог века и просторних одредница Старог Истока и Старог
Египта
-Уочавање узрочно-последичних веза: настанак првих држава близу воде и како је развој иригационих
система условио и настанак држава
-Разумевање историјских процеса и токова- прелазак са праисторије на историју, настанак држава и
робовласничког друштва;
-Уочавање улоге истакнутих личности, које су обележиле епоху Старог истока: Менес, Кеопс,Рамзес II
-Разумевање друштва и друштвених односа: зачетак робовласничког друштва, друштвени слојеви
-Разумевање и усвајање основних појмова везаних за Стари век (Стари исток): Стари исток, роб,
робовласник, фараон, пирамида, хијероглифи
-Оспособљавање за коришћење историјске карте: Стари исток, Египат, Месопотамија, Нил
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено-вербално рецептивна метода; текст
метода
Стандарди: 1.1.2; 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.1;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна да репродукује
хронолошке оквире Старог
века (IV миленијум п.н.е-476.г.)
- Зна да именује прве државе и
реке на којима су настале (Нил,
Тигар и Еуфрат (Египат,
Месопотамија) уз помоћ
наставника
-Уме на карти да покаже, уз
помоћ наставника, Египат и
Нил и Месопотамију, Тигар и
Еуфрат
-Уме да објасни разлику
између појмова роб и
робовласник
- Зна којом државом влада
фараон

- Зна редослед историјских
периода
- Уме, уз помоћ наставника, да
опише власт фараона
- Уочава и објашњава везе
између настанка првих
заједница људи и њиховог
живота око река и мора (воде)
-Уме да категорише слојеве
робовласничког друштва по
економским, политичким и
социјалним критеријумима
- Уме самостално да покаже
наведене географске појмове
на карти

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (30 -39. страна)
Радна свеска (22-25. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања

-Зна ко је Рамзес II
-Уме да опише власт владара
на подручјима Старог истока
-Уме да опише односе у
робовласничком друштву

Херодот, Историја
Повезаност са претходним градивом:
Са темама Увод у историју и Праисторија
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Исток
Корелација:
Географија-Нил, Египат, Тигар, Еуфрат, Месопотамија, Азија, Африка, Средоземно море
Грађанско- надлежности владара; робовласничко друштво
Веронаука: многобоштво
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Резултати тестова са предходног часа
* Наставник доноси резултате теста са предходног часа. Уписује оцене у своју евиденцију и дели
тестове.
Увод у тему - Стари век (хронолошке и просторне границе)
* Наставник обнавља поделу прошлости, кроз следећа могућа питања:
1. Како делимо прошлост људског друштва?
2. Како делимо праисторију?
3. Од када до када траје праисторија?
4. Као делимо историју?
5. Који је најстарији период историје?
6. Од када до када траје Стари век?
Наставник издваја тему часа: Стари век
Стари век је историјски период који траје од настанка писма и првих држава (средина IV миленијума
пре н.е.) до пада Западног римског царства (476.г.)
Главни део часа:
* Прве државе Старог истока
На основу карте на 30. страни у уџбенику и 37. страни у радној свесци, ученици треба да закључе, где
су настале прве државе? (у долинама великих река и на обалама мора). Питати ученике шта мисле,
зашто су баш ту настале прве велике цивилизације и државе? Зашто подручје Блиског истока зовемо
плодни полумесец?
Наставник показује на карти света где су настале прве државе и позива неколико ученика да покажу то
исто. Потом записује на табли:
Прве државе Старог Истока су:
Египат-долина реке Нил
Месопотамија-подручје између река Тигра и Еуфрата (Сумер, Акад, Асирија, Вавилон...)
Индија-долина реке Инд
Кина - долине река Хоангхо и Јангцекјанг
Феникија, Израел, Персија
* Стари Египат-постанак
* На 34. страни, уводна слика пирамиде. Наставник пита ученике да ли знају шта је на фотографији?
Да ли знају нешто о пирамидама- симболу Египта, туристичкој атракцији?

* На карти на 34. страни наставник поставља питање:
1. У долини које реке се развио Египат? (Нил)
Наставник објашњава како је Нил ујединио Египат. Од пролећа до јесени би се изливао и таложио
плодан муљ, али да би се искористили дарови природе и спречиле поплаве и уништавање летине, а
предупредила суша, требало је укротити ову велику реку изградњом иригационог система. Да би се
обавила изградња и редовно чистили канали сеоске општине (номе) су се уједињавале у веће области.
Тако су прво настали Доњи и Горњи Египат (пронаћи на карти), а потом је Менес, владар Горњег
Египта ујединио оба дела у једну државу око 3200.г.пре н.е. Престоница му је била Мемфис (ученици
треба на карти да пронађу Мемфис).
Тако је настала египатска држава да би: изградила и одржавала иригациони систем, вршила трговину
са суседним народима, ратовала: нападала и бранила се...
*Државно уређење Старог Египта
Египтом су владали фараони. Фараони су имали врховну законодавну, судску и верску власт. Владали
су неограничено и наследно. Ослањали су се у владавини на војсковође и високо свештенство.
Наставник пише на табли, или репродукује шему на графофолији:
Државно уређење
Законодавац

власт

ФАРАОН

Војсковођа
Син бога Сунца, врховни свештеник

Неограничена
Доживотна
Наследна

Ученици преписују шему са табле.
Владари Старог царства су градили пирамиде. Наставник описује Кеопсову пирамиду, једну од седам светских
чуда. Фараонима су у владавини много помагали свештеници. За верске потребе фараони су градили храмове.
Храмови и пирамиде су били исписивани светим знацима- хијероглифима.
Фараони су трговали са суседним земљама и ратовали. Из ратова су доносили велики плен и доводили бројне
робове. Најуспешнији и најпознатији владар Новог царства је био Рамзес II ( XIII век пре н.е.).
Касније, моћ Египта опада, па ће га 671. године освојити Асирци. Од 640-525. године пре н.е. Египат опоравља
такозвана Саиска династија. Али 525. г. пре н.е.Египат освајају Персијанци; 332. г.пре н.е. – Александар
Македонски, а 30. године пре н.е. Римљани. Последња владарка Египта је била Клеопатра.

Наставник пише на табли:
Кеопсова пирамида
Хијероглифи- писмо
Рамзес II
VII век
Асирци

VI век
Персијанци

IV век
А. Македонски

I век

1

Римљани

*Друштвено уређење
Анализа пирамиде египатског друштва на 37. страни кроз следећа могућа питања:
1. Ко је био на челу египатске државе?
2. Ко је био најближи сарадник египатском владару?
3. Ко је био у најлошијем положају у држави, на дну друштвене лествице?
4. Која занимања су припадала средњим друштвеним слојевима?

Наставник кроз кратко предавање описује положај роба, да је могао то постати: као заробљеник у рату,
за дуг и деца робова су робови. Да је највећи број људи у Египту и Старом Истоку, ипак, припадао
средњем друштвеном слоју, били су слободни људи.
Прочитати текст на 24. страни радне свеске о томе зашто неко треба да буде писар.Ученици читају
текст и фронтално одговарају на питања.
Наставник пише на табли:
Робовласничко друштво: робовласник-роб
Завршни део часа:
Уколико остане времена, на 39 страни уџбеника, одговорити на питања.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Одговорити на питања из радне свеске (22-25. стране).
Изглед табле:
Стари век
Стари век је историјски период који траје од настанка писма и првих држава (средина IV миленијума
пре н.е.) до пада Западног римског царства (476.г.)
Прве државе Старог Истока су:
Египат-долина реке Нил
Месопотамија-подручје између река Тигра и Еуфрата (Сумер, Акад, Асирија, Вавилон...)
Индија-долина реке Инд
Кина - долине река Хоангхо и Јангцекјанг
Феникија Израел, Персија...
Стари Египат
Државно уређење
Законодавац

власт

ФАРАОН

Војсковођа
Син бога Сунца, врховни свештеник

Кеопсова пирамида
Хијероглифи- писмо
Рамзес II
VII век
Асирци

Доживотна
Наследна

VI век
Персијанци

Неограничена

IV век
А. Македонски

Робовласничко друштво: робовласник-роб

I век
Римљани

1

Час број 9.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Основна обележја Старог истока (Стара Месопотамија и остале државе Старог истока)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Утврђивање узрочно-последичних веза: простор настанка првих држава и како је развој иригационих
система условио и настанак држава
-Уочавање улоге истакнутих личности, које су обележиле епоху Старог истока:Хамураби
-Разумевање друштвених односа у државама Старог истока: зачетак робовласничког друштва,
друштвени слојеви
-Разумевање и усвајање основних појмова везаних за Месопотамију и остале државе Старог истока:
Месопотамија, Стари исток, роб, робовласник, краљ, цар
-Оспособљавање за коришћење историјске карте: Месопотамија, Вавилон, Мала Азија, Тигар и
Еуфрат, Јерусалим, Персија, Феникија
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода, текст
метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.1.10; 1.2.1
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
-Уме да именује прве државе
настале на простору Старог
истока, уз помоћ наставника
-Уме на карти да покаже, уз
помоћ наставника:
Месопотамију, Тигар и Еуфрат
-Уме да објасни разлику
између појмова роб и
робовласник
- Зна да су Јевреји створили
прву једнобожачку религијујудаизам

- Зна ко је Хамураби и да је
написао законик
- Уме самостално да покаже
наведене географске појмове
на карти
- Зна, уз помоћ наставника, да
опише главне карактеристике
држава Старог истока

-Уме да опише власт владара
на подручјима Старог истока
-Уме да опише друштвену
структуру држава Старог
истока
-Зна да опише главне
карактеристике држава Старог
истока

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (40-47. страна)
Радна свеска (26-30. стране)
Хамурабијев законик (29. страна радне свеске)
Опис Вавилона, Херодот (42. страна уџбеника)
Историјске карте Блиског истока
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Херодот, Историја
Повезаност са претходним градивом:
Са предходном лекцијом: Основна обележја Старог истока, Стари Египат
Повезаност са будућим градивом:
Са следећом лекцијом: Култура народа Старог истока

Корелација:
Веронаука-Јудаизам:
Библија-прича о спашавању Јевреја из египатског ропства;
Географија: Месопотамија, Вавилон, Мала Азија, Тигар и Еуфрат, Јерусалим, Персија, Феникија
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег. Домаћи са прошлог часа ће бити проверен
на следећем часу.
Обнављање градива са предходног часа кроз следећа могућа питања
1. Којим догађајима почиње историја?
2. Где настају прве државе? Именовати подручја, државе и показати на карти.
3. О којој држави Старог истока смо учили прошли час?
4. Зашто је дошло до стварања Египта?
5. Опишите власт владара у Египту?
6. Опишите друштвено уређење Египта?
Наставник издваја тему часа: Месопотамија и остале државе Старог истока
Главни део часа:
* Месопотамија
Простор између река Тигар и Еуфрат зовемо Месопотамија (међуречје)- карта на страни 40. И ове
реке, као и Нил, се изливају, остављају плодан муљ, али кад се повуку, настају суше. Земља се једино
могла максимално искористити грађењем иригационих система (систем канала за наводњавање и
одводњавање). Изградња и одржавање иригационог система је ујединило градове Месопотамије у
једну државу (као у Египту).
Наставник пише на табли:
Месопотамија-простор између река Тигар и Еуфрат
Овим просторима су владали многи народи:
Сумерци
О њима се мало зна, али се сматра да су најстарији познати народ у историји човечанства. Основали су
на југу Месопотамије неколико градова држава: Нипур, Ур, Урук, Лагаш...Створили су точак и прво
писмо.
Упоредити друштвену структуру Сумераца (41. страна) са оном у Египту (37. страна) кроз следећа
могућа питања:
1. У чему су сличности, а у чему разлеике између друштвене структуре Египта и Сумера?
2. Ко је на врху друштвене пирамиде, а ко на дну?
3. Чиме се баве људи који припадају средњем друштвеном слоју?
Истаћи да су у свим државама Старог истока преовладавали исти или слични друштвени односи и
државна организација.
Акађани
Живели су северно од Сумераца. Њихов најзначајнији владар је био Саргон, који је владао крајем
XXIV и почетком XXIII в.пре н.е. и који је проширио власт на Сумер и тако створио велику државу у
Месопотамији.

Халдејци
Основали град Вавилон (наставник показује, а ученици проналазе на карти). Најпознатији владар
Старовавилонског царства је био Хамураби (1792-1750.г.п.н.е.). Упамћен је по законику (прочитати
текст на 41. страни). У Хамурабијевом законику влада принцип талиона-око за око, зуб за зубпрочитати неколико чланова на 29. страни радне свеске.
Старовавилонско царство су прво у XVI освојили Хетити, али су га убрзо од њих освојили Касити,
скитачка источна племена. Владали су овим простором до средине XII века пре н.е..
Нововавилонско царство су у VI веку пре н.е. покорили Персијанци. Најпознатије грађевине Вавилона
су биле: Врата богиње Иштар и Семирамидини висећи вртови, које је изградио цар Набукодоносор
(једно од седам светских чуда Старог света). Прочитати опис Вавилона, који даје Херодот, на 42.
страни уџбеника и одговорити на питања испод текста.
Асирци
На северу Месопотамије, на средњем току реке Тигар, Асирци су имали своју државу, са главним
градом Ашуром, а касније Нинивом (наставник показује на карти, а ученици проналазе наведене
градове у својим уџбеницима 42. страна). То је био ратнички народ. Њихови штитови су били толико
велики да је један посебан одред био одред штитоноша. Градили су добре путеве, за прелазе преко
река су користили понтонске мостове од надуваних кожних мешина, имали су борна кола. Дебеле
зидине градова су пробијали овном. У VII веку п.н.е. су освојили Вавилонију, Сирију, Палестину,
Египат.
Асирски цар Асурбанипал (669-626) је у Ниниви саградио највећу и прву праву библиотеку тог доба.
Али 612. године Ниниву су освојили Халдејци из Нововавилонског царства.
Наставник пише на табли:
Државе настале на простору Месопотамије су:
Сумер-писмо, точак
Акад
Вавилонско царство – Хамурабијев законик, Вавилон, Семирамидини висећи вртови
Асирија- Нинива, Асурбанипалова библиотека
*Остале државе Старог истока
Хетити
Индоевропски народ, који је у Малој Азији створио своје царство. Главни град је био Хатуша. Први су
овладали металургијом гвожђа. У ратовање су увели и борна кола. Она су била лакша од свих других,
боље направљена, и имала су трочлану посаду: кочијаша, штитоношу и стрелца. Код кочија других
народа, стрелци су сами морали да се бране. Највећи успон су достигли између XVII и XII века пре
н.е. Најпознатија је битка код Кадеша 1296. г.п.н.е, где су се сукобили Хетити и египатски фараон
Рамзес II, који је хтео да их освоји. Хетити су се одбранили. Коначно су их уништили Асирци у VIII
в.пре н.е.
Феничани
На карти у уџбенику на страни 44. затражити од ученика да пронађу и заокруже градове Тир, Сидон и
Библос. Познати морепловци и трговци (наставник показује Средоземно море, а ученици га траже на
карти), по Средоземном мору су оснивали своје трговачке колоније од којих је напознатија Картагина.
Због потребе ефикасног споразумевања и трговине Феничани су изумели прво фонетско (гласовно)
писмо-алфабет.
Јевреји
Први познати библијски народ. На карти, страна 44. пропратити сеобе Јевреја, док се нису у XI веку
усталили у Ханаану. Престоница је био град Јерусалим. Највећи владари Израелско-јудејског царства
су били Давид и Соломон (познат по својој мудрости). Прво су их освојили Асирци, па

Нововавилонско царство, а из ропства их је ослободио персијски цар Кир. Они су творци прве
једнобожачке (монотеистичке) религије- јудаизма.
Персија
У планинама данашњег Ирана настала је Персија. Уздигла се у време династије Ахеменида од средине
VI в.п.н.е до 331.г.п.н.е када је персијску војску у бици код Гаугамеле поразио Александар
Македонски. У VI в.п.н.е су освојили скоро цео Блиски исток: подручје Месопотамије, Египат, Малу
Азију.
Наставник пише на табли:
Хетити-Мала Азија, металургија гвожђа
Феничани- трговци и морепловци, колоније, алфабет
Јевреји-Јерусалим, јудаизам
Персија-данашњи Иран
Завршни део часа:
Уколико остане времена, на 47 страни уџбеника, одговорити на питања.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Одговорити на питања из радне свеске (26-30. стране).
Изглед табле:
Месопотамија и остале државе Старог истока
Месопотамија-простор између река Тигар и Еуфрат
Државе настале на простору Месопотамије су:
Сумер-писмо, точак
Акад
Вавилонско царство – Хамурабијев законик, Вавилон, Семирамидини висећи вртови
Асирија- Нинива, Асурбанипалова библиотека
Хетити-Мала Азија, металургија гвожђа
Феничани- трговци и морепловци, колоније, алфабет
Јевреји-Јерусалим, јудаизам
Персија-данашњи Иран

Час број 10.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Основна обележја Старог истока
Тип часа: утврђивање
Циљ часа:
-Утврђивање кључних појмова везаних за Стари исток: хронолошке и просторне одреднице, личности,
државно и друштвено уређење
- Развијање умења анализе текста
- Развијање умења коришћења историјске карте
Облик рада: фронтални, групни
Метод рада: дијалошка, демонстративна, текст метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.1.10; 1.2.1
Очекивани исходи:
Наведени су у предходне две лекције
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (30-47. страна)
Радна свеска (22-30. стране)
Историјске карте Блиског истока
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Херодот, Историја
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама: Основна обележја Старог истока, Стари Египат, Месопотамија и остале
државе Старог истока
Повезаност са будућим градивом:
Са следећом лекцијом: Култура народа Старог истока
Корелација:
Веронаука-Јудаизам:
Географија: Египат, Нил, Средоземно море, Месопотамија, Вавилон, Мала Азија, Тигар и Еуфрат,
Јерусалим, Персија, Феникија
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
Главни део часа:
* Провера питања из Радне свеске из лекције Стари Египат (22-25)
Наставник, спаја ученике из две оближње клупе и тако прави групе од по 4 ученика. Задатак за
ученике је да у следећих 10 минута провере међусобно сва питања из Радне свеске и исправе грешке.
Имају право да користе књигу док раде.
Ученици проверавају питања.
Евалуација: наставник ће постављати питања било ком члану групе, по свом избору, и на основу броја
тачних одговора ће се групе рангирати. Групе ће ићи наизменично, по једно питање за сваку групу,

кад се заврши низ првих питања, почиње по друго питање за сваку групу и тако редом.
Пропозиције: За тачан одговор група добија 2 бода. Уколико прозвани члан групе не зна одговор,
може да га замени други члан групе, али онда добијају по један поен. Уколико цела група не зна
одговор наставник одговара, да би обезбедио равноправно учешће других група.
* Провера питања из Радне свеске из лекције Стара Месопотамија и остале државе Старог
истока (26-30)
По истом принципу биће обновљена питања из друге лекције. Ученици проверавају одговоре у
групама по четворо и за то имају десет минута. Након тога, наставник прозива по свом избору чланове
група, задаје питања и бележе се резултати група на табли. Најбоље је за то ангажовати ученика по
принципу добровољности.
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Поред ове индивидуалне евиденције, наставник ће у својој свесци дати оцену 5 члановима групе, која
је имала највише поена.
Домаћи:
Сваки ученик ће добити цедуљицу са задацима:
1.
Школске невоље сумерског ђака
У архивима и библиотекама градова Месопотамије и Египта сачувана су и школска вежбања ђака.
Невешто исписане знаке клинописа или хијероглифе учитељи су исправљали и чували да би могли да
прате напредовање ђака.
Један сумерски ђак је о својим школским обавезама забележио:
„Ово је месечни преглед мојих школских обавеза: Сваког месеца имам три дана одмора и три дана
празника. То укупно чини 24 дана сваког месеца које морам да проведем у школи. Како су то дуги
дани!“
На основу историјског извора одговорите у свеске:
Упоредите своје и обавезе сумерских ђака током месеца. У чему су сличности, а у чему разлике?
2. Изаберите најмање једно (а могу и сва три) истраживање и запишите га у свеске:
Потражите део о десет Божијих заповести из Библије и запишите их у свеске
Потражите у енциклопедији, интернету и запишите у свеске мит о Вавилонској кули
Потражите у енциклопедији, интернету и запишите у свеске мит о Озирису, Изиди и Сету
Изглед табле:
-

Час број 11.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Култура народа Старог Истока
Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Усвајање и обнављање појмова: Хамурабијев законик, Библија: Стари завет и Нови завет, алфабет
-Упознавање са основним одликама културе народа Старог истока и усвајање основних појмова везаних
за њу: веровања: многобоштво (политеизам), Јудаизам-једнобоштво (монотеизам), науке, пирамиде,
писмо (хијероглифи, клинасто, алфабет)
- Усвајање и разликовање појмова једнобожачка и многобожачка религија
- Развијање умења анализе историјских извора
- Вертикално повезивање градива (упоређивање живота некад и сад)
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, текст метода, брејнсторминг
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.1.10; 1.2.1
Очекивани исходи:
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

-Уме да дефинише појам пирамида
и да је препозна на слици
-Зна
да именује политеизам и монотеизам
-Уме да објасни разлику, уз помоћ
наставника, између политеизма и
монотеизма
- Препознаје
на примерима врсте писама
Старог истока и материјале
на којима су писани (пре свега
алфабет)
-Зна шта је Библија
-Зна ко су Јевреји и повезује их са
монотеизмом – Јудаизмом, Библијом
и Јерусалимом, уз помоћ наставника

-Зна шта је то Хамурабијев законик
-Уме да анализира, уз помоћ
наставника, поједине чланове
Хамурабијевог законика или текст
историјског извора
-Уме да објасни настанак алфабета
-Уме, уз помоћ наставника,
да упореди културу Египта и
Месопотамије
-Зна на карти да покаже самостално,
Јерусалим, Египат, Месопотамију

-Зна
да препозна на примерима клинопис
и хијероглифе
-Уме да процени значај религије
и свештенства у управљању
државом и у обичном животу
-Уме, самостално да упореди Египат
и Месопотамију
-Уме да анализира, самостално,
поједине чланове Хамурабијевог
законика или текст историјског извора

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (48-53. страна)
Радна свеска (31-35. стране)
Хамурабијев законик
Опис пирамида, Херодот „Историја“
ППТ Култура народа Старог истока
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Херодот, Историја
Повезаност са претходним градивом:
Са предходне две лекције из наставне теме Стари Исток
Повезаност са будућим градивом:
Појмови: култура, многобоштво, једнобоштво, јудаизам, Библија, алфабет
Хришћанство
Хеленистичка култура

Корелација:
Веронаука-Јудаизам: Библија-Мојсије и десет божијих заповести
Географија: Месопотамија, Вавилон, Мала Азија, Тигар и Еуфрат, Јерусалим, Персија, Феникија

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
Наставник поставља питање:- Шта је то култура?
Ученици дају спонтано своје одговоре-асоцијације на ту реч. Наставник их записује на табли, флип-чарту
или фронтално, у зависности од могућности учионице.
Наставник сумира одговоре ученика.
Наставник издваја тему часа: Култура народа Старог истока
Наставник, фронтално подсећа ученике на подручја о којима ће највише бити речи на овом часу питањем Шта обухвата Стари исток? (Египат, Месопотамија, Вавилон, Феникија, Јерусалим, Источно Средоземље).
Неко од ученика излази да покаже наведена подручја на карти.
Главни део часа:
* Веровања
Народи Египта и Месопотамије су веровали у више богова (политеизам)
Обожавали су природне силе од којих је зависио живот, као и многе животиње.
О верским обредима и храмовима су се старали свештеници. Они су имали велики углед и моћ.
Јевреји су веровали у једног бога (монотеизам). Њихова вера се зове Јудаизам.
Стари Египат
Како су приказани богови Старог Египта?

Богови Старог Египта: Хорус (соко), Озирис и Анубис (шакал)

Стари Египћани су веровали у загробни живот, због тога су своје умрле балсамовали и сахрањивали
као мумије.

Бог Анубис изнад мумије, заштитник балсамовања

Озирис, бог подземног света

Ако је неко од ученика припремио причу о Озирису, Изиди и Сету, сад је тренутак да је исприча осталима,
ако не, прича је наставник.
Сахрањивали су их са: храном и пићем, а богатији са раскошном одећом, оружјем, накитом...
Душа умрлог је одлазила код владара подземног света Озириса, а Анубис је мерио душу на ваги
истине.
Праведни су одлазили у рај, а грешне је прождирало чудовиште (пола лав/ пола крокодил)

Где је на овој слици Анубис, а где чудовиште, које прождире грешнике?

Тутанкамон

Кеопсова пирамида (саграђена око 2560.г.п.н.е.),
највећа од свих, је једно од седам светских чуда

Пирамиде - вечне куће фараона, владара Египта.
Испред пирамида су као чувари стајале сфинге –
статуе са лављим телом и људском главом.
Сфинга је постављала загонетке људима. Једна
од њих гласи: “Ко ујутру иде на четири ноге, у
подне на две, а увече на три ноге?”

Ученици, добијају, свако за себе текст у ком историчар Херодот описује Кефренову пирамиду, која се
налази поред Кеопсове пирамиде.
„ И он (Кефрен) је саградио једну пирамиду, али је она мања од братовљеве, јер сам и ову лично измерио.
Под њом нема подземне гробнице и у њу није спроведен канал као код оне друге (Кеопсове) у коју је
спроведена вода из Нила кроз један изидан ходник и која у гробници тече око једног острва на коме, како
причају, почива сам Кеопс.“
У чему се разликују Кеопсова и Кефренова пирамида? Подвуците у датом тексту речи којима се та разлика
уочава.
Након читања текста ученици одговарају фронтално на питања.
* Месопотамија
Веровали су као и Египћани у више богова
По њима сваки човек је имао свог бога заштитника. Ако је човек био грешан бог га је напуштао и био би пр
епуштен злим силама
Своје владаре су сматрали боговима

Храмови Месопотамије су имали облик степенастих кула. Називали су се зигурати.

Реконструкција зигурата у Уру

У ископавањима Вавилона 1913.године пронађени су остаци зигурата који је имао седам
терасастих кровова и био је висок укупно 91 метар.
Реконструкција изгледа града Вавилона

Где је зигурат?
Уколико је неко од ученика припремио мит о Вавилонској кули треба да га исприча, уколико не, то чини
наставник.
Питања за обнављање:
1. Већина народа Старог истока је веровала у
2. Народи Старог истока су своје владаре сматралчи боговима
3. Јевреји су веровали у
4. У Египту су за своје владаре подизали

а) више богова
а) ДА
а) једног бога
а) пирамиде

б) једног бога
б) НЕ
б) више богова
б) зигурат

Наставник пише на табли:
Веровања: У више богова (политеизам)-Египат и Месопотамија
У једног бога (монотеизам)-Јевреји (Јудаизам)
* Писмо
Ученици треба да опишу цртеж у уводу лекције, који треба да их подсети на њихове прве кораке у писању,
какви су били, каква су била слова, да ли их пишу на исти начин као у првом разреду.
Зашто је важно да знамо да пишемо?

Статуа писара у Египту
настала средином трећег
миленијума пре нове ере
Присетите се, у каквом
друштвеном положају су
били писари на Старом
истоку?

Хијероглифи

Писмо коришћено у Старом Египту
Писало се на дрвету, кожи, папирусу
Коришћено је преко 700 знакова
Сликовно писмо
Звали су их “свети знаци”

Клинасто писмо
Клинастим писмом су писали на
подручју Месопотамије.
Писали су га на глиненим плочицама.
Знаци су били у облику клинова
Користили су преко 600 знакова.
Сваки знак је означавао слог.

Феничански алфабет
Становници феничанских градова служили су се гласовним
писмом од 22 сугласничка знака. Овим писмом (алфабетом)
писало се много брже него клинописом или хијероглифима,
а то је Феничанима, вештим трговцима, било веома важно.
Алфабетом су писали и Јевреји, а касније Грци и Римљани.

Наставник дели сваком ученику пример хијероглифа са задатком: Уз помоћ хијероглифа, напишите у
свеске реч КУЛТУРА. Колико вам је требало да напишете ту реч? Шта је било тешко?

Наставник записује на табли писма народа Старог истока:
Писма: Хијероглифи (Египат)
Клинасто писмо (Месопотамија)
Алфабет (Феникија)-гласовно писмо
Питање за проверу: Како се зову писма на сликама?

* Најпознатији списи Старог Истока су:
Еп о Гилгамешу, сумерски еп, опевани подвизи краља Урука,Гилгамеша и његово трагање за вечним
животом
Хамурабијев законик
Библија: састоји се од Старог (Јудаизам) и Новог завета (Хришћанство)
Питање за проверу: Стари Јевреји су написали:
а) Хамурабијев законик
б) Еп о Гилгамешу

в) Библију (Стари завет)

Уколико је неко од ученика припремио причу о сусрету Бога и Мојсија и добијању десет Божијих
заповести треба да исприча, уколико не то чини наставник.
Записати на табли:
Најпознатија дела Старог истока су: Хамурабијев законик и Библија
* Наука
Развијале су се, због животних потреба: математика, астрономија, медицина
Способни градитељи су у Египту користили камен, а у Месопотамији опеку
Градили су системе за наводњавање и одводњавање, храмове, путеве, палате.
На 51 .страни уџбеника погледати пресек пирамиде и зигурат. Које су све вештине морали имати
градитељи да би подигли овакве грађевине?
Наставник записује на табли:
Градили: пирамиде, зигурате, храмове, путеве...
Наука: математика, астрономија, медицина
* Свакодневни живот
Занимања људи Старог истока

Чиме се баве људи на сликама?
Постоје ли ова занимања и данас? Да ли се обављају ови послови на исти начин?

Слика са камена из Ура-ратовање. Које све родове војске разликујете на слици? Ко је поражен на слици?
На основуи чега то закључујете?

*Начин живота и забава
Египћани су слободно време проводили одмарајући се, ловећи у пустињи или у мочварама Нила, на
свечаним гозбама, или играјући друштвене игре. Игра „сенет“, која подсећа на игру „не љути се,
човече“, била је једна од омиљених игара.

Нефертити (1295-1255 г.п.н.е.) игра сенет. Слика из гробнице ове египатске владарке.

Радионица за прављење парфема

Музичари и плесачице

Исхрана старих Египћана била је разноврсна: на трпези се могло наћи различито воће и поврће, разне врсте
хлеба и меса, пиво, вино и колачи.
Одећа је била израђивана од ланеног платна, глатког или плисираног, а сандале, накит и перике могли су
себи да приуште само најбогатији.
Огледало је било знак посебног богатства.
Шминка је и за жене и за мушкарце била важан део живота: сенке за очи, маскара, руж за усне свакодневно
су коришћени, а археолози су открили и остатке салона за улепшавање

Краљевска игра из Ура (пре 2600.г.п.н.е.). И
данас се игра у Ираку.

Владар (Асурбанипал) у лову (око
640.г.п.н.е.), рељеф из Ниниве

Бог сунца и породица фараона
Какви односи владају у овој породици? На основу чега то закључујете?
Питање:
Како су се забављали народи Стариг истока?
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости ученика у
својој свесци.
Домаћи:
Одговорити на питања из радне свеске (31-35. стране).
Следећи час-говорна вежба-компарација: Да ли се живот народа Старог Истока разликује од данашњег
начина живота? (веровања , занимања, јело, пиће, забаве, улепшавање, породични живот, наука, писмо,
изглед грађевина...)
Изглед табле:
Култура народа Старог истока
Веровања: У више богова (политеизам)-Египат и Месопотамија
У једног бога (монотеизам)-Јевреји (Јудаизам)
Писма: Хијероглифи (Египат)
Клинасто писмо (Месопотамија)
Алфабет (Феникија)-гласовно писмо
Најпознатија дела Старог истока су: Хамурабијев законик и Библија
Градили: пирамиде, зигурате, храмове, путеве...
Наука: математика, астрономија, медицина

Час број 12.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Стари исток
Тип часа: утврђивање
Циљ часа:
-Утврђивање кључних појмова везаних за Стари исток: хронолошке и просторне одреднице, личности,
државно и друштвено уређење, култура: веровања, писмо, наука, списи
- Развијање умења анализе текста
- Развијање умења коришћења историјске карте
Облик рада: фронтални, у пару
Метод рада: дијалошка, демонстративна, текст метода; рад на историјској карти
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.1;
Очекивани исходи:
Наведени су у предходним лекцијама теме: Стари исток
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (30-55. страна)
Радна свеска (31-35. стране)
Историјске карте Блиског истока
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Херодот, Историја
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама: Основна обележја Старог истока, Стари Египат, Месопотамија и остале
државе Старог истока ; Култура народа Старог истока
Повезаност са будућим градивом:
Општи појмови до краја историје Старог века: географске и хронолошке одреднице, Персија, алфабет,
Јерусалим, Јудаизам, Јевреји феничанске колоније, монотеизам, политеизам, Библија
Корелација:
Веронаука- монотеизам, политеизам, Јерусалим, Јудаизам, Јевреји, Библија
Географија: Египат, Нил, Средоземно море, Месопотамија, Вавилон, Мала Азија, Тигар и Еуфрат,
Јерусалим, Персија, Феникија

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
Фронталним разговором, по принципу добровољности, ученици се јављају да одговоре на питање са
предходног домаћег, анализа текста сумерског ђака.
Школске невоље сумерског ђака
У архивима и библиотекама градова Месопотамије и Египта сачувана су и школска вежбања ђака.
Невешто исписане знаке клинописа или хијероглифе учитељи су исправљали и чували да би могли да
прате напредовање ђака.
Један сумерски ђак је о својим школским обавезама забележио:
„Ово је месечни преглед мојих школских обавеза: Сваког месеца имам три дана одмора и три дана
празника. То укупно чини 24 дана сваког месеца које морам да проведем у школи. Како су то дуги
дани!“
На основу историјског извора одговорите у свеске:
Упоредите своје и обавезе сумерских ђака током месеца. У чему су сличности, а у чему разлике?
Главни део часа:
Вежбање на историјској карти
Наставник, сваком пару ученика даје нему карту Старог истока и у њу треба да унесу све државе,
градове и реке, које смо помињали у предходним лекцијама. За рад имају 10 минута. Могу да користе
књигу и атлас.
Ученици попуњавају карту.
Фронтална сумација тако што излазе на карту Света и показују шта су унели. Прво излази један пар, а
остали прате и допуњавају, уколико је нешто прескочено.

* Провера питања из Радне свеске из лекције Култура народа Старог истока (31-35. страна)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.

* Вођени разговор на тему о свакодневном животу народа Старог истока, какав је био, у чему су
сличности, а у чему разлике са данашњим начином живота? Ученици се јављају фронтално, по
принципу добровољности.
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Наставник подсећа ученике да ће следећи час имати проверу целокупног досадашњег градива. Тест ће
радити пола сата.
Домаћи:
Сваки ученик ће добити примерак табеле, коју треба да попуни за следећи час или ако има довољно
времена да је препишу са табле, графофолије, флип чарт папира. Не морају све колоне бити попуњене.
Табела:
Египат
Простор-где се
налазе? Реке?
Мора?
Ко влада,
титула?
Писмо
Познате
грађевине
Списи
Познате
личности
Веровања
Друштвено
уређење

Изглед табле:
-

Месопотамија

Феникија

Јудеја/Израел-Јевреји

Час број 13.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Увод у историју, Праисторија и Стари исток
Тип часа: систематизација
Циљ часа:
- Систематизација кључних појмова везаних за време и рачунање времена, праисторију и Стари исток
- Развијање способности евалуације и самоевалуације
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: дијалошка, тест метода;
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.1; 2.2.2
Очекивани исходи:
Наведени су у предходним лекцијама
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (1-55. страна)
Тест
Кључ
Предлог теста: Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети
разред основне школе
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Повезаност са претходним градивом:
Са свим предходним лекцијама
Повезаност са будућим градивом:
Општи појмови који ће се користити до краја наставе историје
Корелација:
Веронаука- монотеизам, политеизам, Јерусалим, Јудаизам, Јевреји, Библија
Географија: Египат, Нил, Средоземно море, Месопотамија, Вавилон, Мала Азија, Тигар и Еуфрат,
Јерусалим, Персија, Феникија
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
Наставник припрема одељење за израду теста.
Главни део часа:
*Подела теста.
*Израда теста-30'.
* Варијанта 1. Наставник прикупљене тестове дели (сваки ученик добија нечији туђи тест) ради
прегледања. Наставник пише одговоре на табли, један по један, а ученици прегледају и пишу поене.
Варијанта 2. Уколико наставник процени да ученици немају способности да раде на овај начин, може да
провери сва питања фронтално са ученицима, а да онда они претпоставе своје оцене, које ће добити на
контролном и да их напишу на једном папиру, име презиме и претпостављена оцена.
Завршни део часа:
Уколико стигну да прегледају све до краја часа, наставник уписује оцене и разговара са ученицима о томе
шта су добро, а шта нису добро урадили.
Припрема их да ће се следећи час почети са обрадом нове теме- Стара Грчка
Домаћи:-

Предлог провере Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети
разред основне школе, БИГЗ

Час број 14.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Најстарији период грчке историје (Критско, Микенско и Хомерско доба, колонизација,
митови о Минотауру, Ахилу, Одисеју...)

Тип часа: обрада
Циљ часа:
- Разумевање историјског простора и времена – дефинисање на линији времена периода развоја
Критско- микенске цивилизације, Тројанског рата, мрачног доба Грчке
- Развијање умења анализе историјских извора кроз епове: Илијада и Одисеја- Тројански коњ, Јабука
раздора, Ахилова пета и митова о: Минотауру, Икару, Дедалу, о називу Егејско море
- Оспособљавање за коришћење историјске карте: Средоземље, Микена, Троја, Крит, Мала Азија
- Усвајање појма колонизација и еп
- Стицање знања о личностима, које су обележиле епоху: Хомер, Ахил, Херакле, Одисеј
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода, текст
метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.1
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Уме да пронађе на карти, уз
-Уме да објасни називе:
- Уме да покаже путеве грчке
помоћ наставника, Крит,
Илијада, Одисеја, Тројански
колонизације
Средоземно море и Малу Азију рат, Ахил, Херакле
- Зна који појмови су се до
- Препознаје појмове колонија -Уме на карти да покаже Троју данас задржали из овог
и колонизација, еп
и Микену
периода историје
-Зна ко је Хомер и зна да
- Уме самостално да опише бар
именује његова дела
два мита из овог периода
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (58-65. страна)
Радна свеска (41-45. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Струве-Калистов, Стара Грчка
Чедвик, Микенски свет
Хомер, Илијада и Одисеја
Срејовић, Цермановић, Речник грчко-римске митологије
Повезаност са претходним градивом:
Са предходном лекцијом: Основна обележја Старог истока, подела прошлости
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стара Грчка
Корелација:
Географија: Крит, Микена, Пелопонез, Средоземно море, Троја, Мала Азија, Јадранско, Егејско и
Јонско море
Српски језик- мит о Минотауру, Икару и Дедалу, лавиринт, Хомер, Илијада и Одисеја; „јабука
раздора“, „Тројански коњ“

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник доноси резултате проверавања са предходног часа.
* Наставник уводи ученике у тему асоцијацијама на реч Грчка. Пише одговоре ученика на табли и
сумира их. Наставник тражи од ученика да отворе уџбеник на страни 58. – карта Старе Грчке. Пре
Грка овде су живели Пелазги. Око 2000-те године долази до сеобе Ахајаца, Јонаца и Еолаца, а око
1200. године Дораца.
Наставник издваја тему часа:
Најстарији период грчке историје
Грци (Хелени): Јонци, Дорци, Еолци и Ахајци
Главни део часа:
* Критска култура
Кроз кратко предавање наставник истиче главне одлике критске-минојске културе: Крит, Кносос,
Минос, лавиринт, поморска трговина, писмо, тајанствени нестанак ове цивилизације; мит о
Минотауру, Икару и Дедалу, о јабуци раздора...
Артур Еванс је био велики истраживач Крита и поделио је овај период на:
Раноминојски (3000-2200г.п.н.е.)
Средњеминојски (2000-1600.г.п.н.е.)
Касноминојски (1600-1400г.п.н.е)
Наставник показује на карти где је Крит и главне градове на њему: Кносос и Фестос. У XVI в.п.н.е.
достиже врхунац моћи. Они су први народ који је имао једрењаке и бродове на весла. Користили су
новац и имали систем мера за тежину, линеарно писмо А. Све ово им је олакшавало пловидбу и
трговину.
Занимљивост: користили су декадни систем: јединица I, десетица -, стотина О, хиљада X; па би број 7
написали овако:
а број 40 овако:
I I I I
- - I I I
Култура није под пресудним утицајем религије. Величана је на сликама лепота човека и природе. У
верским обредима учествују само жене. Пећине су култно место минојских божанстава. На Криту, на
планини Иди, родио се Зевс, а да је ту боравио и Парис, тројански принц.
Испричати причу о «јабуци раздора» и како је то довело до Тројанског рата.
У исто време када је нестала цивилизација Крита, нестаје и Троја, под налетима Ахајаца.
Лавиринт
На 59. страни уџбеника текст о дворцу (400 x400м) у Кнососу, званом лавиринт.
Наставник пита ученике: Да ли сте чули за реч лавиринт? Шта је то?
Да ли неко зна мит о Минотауру (Тезеј, Егеј, Аријаднино клупче, Минос, Минотаур)? (уколико неко
зна од ученика прича мит, уколико не прича га наставник).
По краљу Миносу који је саградио лавиринт ову културу зовемо минојска. Лавиринт су по предању
саградили Икар и Дедал, први људи-летачи. Наставник прича овај мит, уколико га ученици не знају.
Наставник истиче, мноштво детаља, који су до наших дана стигли из ове цивилизације.
Наставник пише на табли:
Критска култура (II миленијум п.н.е)
Кносос - Минос, лавиринт, Минотаур
Микенска култура
Наставник кроз кратко предавање истиче најважније особености ове културе: киклопске зидине
(дебљина бедема 6m)-61. страна-Лавља врата; посмртне маске од електриума (злато и сребро

помешано), линеарно писмо Б; у гробницама ратни мотиви и мотиви из лова. Показати Микену на
карти на 60. страни.
Наставник пише на табли:
Микенска култура- Лавља врата, киклопске зидине
*Хомерска Грчка
Период од XII до VIII в.п.н.е. зовемо Хомерска Грчка или Мрачно доба, јер о овом периоду грчке
историје знамо само по Хомеровим еповима: Илијада и Одисеја. Илијада описује опсаду и пад Илиона
(Троје)- који је историјски трајао око 1194-1184.г.п.н.е, а Одисеја повратак најлукавијег грчког јунака
Одисеја кући (Пенелопа, Итака, 20 година, Јадранско море).
Наставник у кратким цртама описује садржај Илијаде (Парис, Хелена, Менелај, Агамемнон, Ахил,
Хектор) и митове о Ахиловој пети и Тројанском коњу.
Уколико се има времена, наставник прича о разним теоријама где се налази Троја?
Наставник пише на табли:
XII до VIII в.п.н.е. зовемо Хомерска Грчка или Мрачно доба
Хомер-Илијада и Одисеја
Тројански рат (поч. XII в.п.н.е.)-Илион
Ахил
Тројански коњ
* Грчка колонизација
На карти, на 63. страни показати правце грчке колонизације, а потом и на карти света (уколико је
наставник у могућности).Узроци сеобе су: потрага за полоднијом земљом, пренасељеност, због страха
од дугова, сиромашни због земље... Град из ког су се доселили би био метропола за колонију.
Колоније су подстицале развој привредних веза са метрополом и ширење грчке културе.
Колонизација тече у три правца: обале Црног мора, југ Италије (Велика Грчка) и Северна Африка.
Прочитати текст о трговини грчких колонија на Понту на 63. страни и одговорити на питања испод
текста.
Наставник пише на табли:
VIII – VI в.п.н.е.-грчка колонизација
Метропола-колонија
Велика Грчка-Јужна Италија
* Настанак полиса (градова-држава)
Крајем Мрачног доба почиње развој грчких полиса. Пошто се Стара Грчка никада није ујединила због
својих географских карактеристика, настало је много полиса, а најзначајнији су. Спарта, Атина, Теба,
Коринт...
У полисима се издваја богатији, предузимљивији део становништва, који ће завладати том
територијом-аристократија. Сваки полис је имао и градско утврђење – акропољ.
Наставник пише на табли:
Полис-град-држава
Завршни део часа:
Уколико остане времена, на 65 страни уџбеника, одговорити на питања.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.

Домаћи:
Одговорити на питања из радне свеске (41-45. стране).
Урадити пројектни задатак: да изаберу један грчки мит по избору за други час по реду.
Изглед табле:
Најстарији период грчке историје
Грци (Хелени): Јонци, Дорци, Еолци и Ахајци
Критска култура (II миленијум п.н.е)
Кносос - Минос, лавиринт, Минотаур
Микенска култура
Лавља врата, киклопске зидине
XII до VIII в.п.н.е. зовемо Хомерска Грчка или Мрачно доба
Хомер-Илијада и Одисеја
Тројански рат (поч. XII в.п.н.е.)-Илион
Ахил
Тројански коњ
VIII – VI в.п.н.е.-грчка колонизација
Метропола-колонија
Велика Грчка-Јужна Италија
Полис-град-држава

Час број 16.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Крит, Спарта, Атина
Тип часа: утврђивање
Циљ часа:
- Обнављање кључних појмова везаних за хронолошке и просторне оквире: Критско-микенске
цивилизације (Микена), Хомерског доба (Ахил, Хомер, Илијада, Тројански рат), грчке колонизације,
Спарте и Атине (државно и друштвено уређење)
- Обнављање знања везаних за државно и друштвено уређење Атине и Спарте
- Оспособљавање за коришћење историјске карте: Спарта, Атина, Троја, Микена,
- Стицање знања о личностима, које су обележиле епоху Старе Грчке: Хомер, Перикле, Ахил
- Развијање умења анализе историјских извора
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: дијалошка, демонстративна, текст метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.2.1; 1.2.3; 2.1.1; 2.2.2
Очекивани исходи:
Наведени су у предходне две лекције
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (56-73. страна)
Радна свеска (41-49. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Струве, Калистов, Стара Грчка
Повезаност са претходним градивом:
Са предходном лекцијом: Најстарији период грчке историје, Грчки полиси - Спарта и Атина
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стара Грчка, са будућим градивом: појмови: демократија, скупштина,
аристократија
Корелација:
Географија: Крит, Микена, Троја, Атина, Спарта, Пелопонез, Велика Грчка
Грађанско – демократија, скупштина, аристократија
Српски језик: Илијада, Хомер
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
Наставник подсећа ученике да ће следећи час закључивати оцене.
Главни део часа:
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Најстарије раздобље грчке историје (41-45)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Грчки полиси-Спарта у Атина (46-49)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.

* Провера пројектног задатка на 49. страни
На основу ученичких одговора наставник прави листу закона за одређене прекршаје. Након тога,
анализира се који су чланови закона најстрожији, а који су најблажи. Гласањем, као у скупштини,
треба да изаберу 5 најбољих предлога.
Завршни део часа:
Уколико остане времена, на 73 страни уџбеника, одговорити на питања.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Да у свеске напишу, да сами направе избор, од 5 личности (њихова имена и ко су биле) и 10 појмова
(назив појма и образложење), које смо до сада учили у првом полугодишту.
Да у уџбенику у досадашњем градиву пронађу 10 година и за њих одреде век, деценију и миленијум.
Изглед табле:
-

Час број 17.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Наставна тема: Све наставне теме из I полугодишта
Наставна јединица: Све наставне јединице из I полугодишта
Тип часа: систематизација
Циљ часа:
- Закључивање оцена за крај I полугодишта
- Анализа досадашњег рада ученика од стране наставника
- Препоруке за даљи рад
- Систематизација досадашњег градива
Облик рада: фронтални, групни
Метод рада: дијалошка метода; прављење прегледа личности и појмова из досадашњег градива
Стандарди:
1.1.6; 1.1.7; 1.1.8;
Очекивани исходи:
- Сваки ученик је добио повратну информацију о свом постигнућу, као и препоруке за даље
напредовање
- Сваки ученик је урадио бар један задатак систематизације градива из I полугодишта
Наставна средства:
- Белешке наставника
- Флип-чарт папир, фломастери
Литература за наставнике:
Повезаност са претходним градивом:
Све досада обрађене лекције
Повезаност са будућим градивом:
Сви досада наведени појмови
Корелација:
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник упознаје ученике са садржајем овог часа, то јест, да ће се закључивати оцене.
Док наставник буде појединачно прозивао ученике, остали ће радити у групама, по четири ученика.
Свака група ће добити по пола флип-чарт папира, на којој треба да сумирају личности и појмове,
које су требали да напишу за домаћи. Могу да користе шему по избору, да систематизују појмове и
личности, како год желе. На крају часа ће нам представити свој рад.
Треба да прегледају, једни другима, за изабране године: век, деценију и миленијум и да исправе
грешке.
Главни део:
* Закључивање оцена
Наставник прозива једног по једног ученика и са њим анализира досадашњи успех: активност на
часу, однос према раду, домаће задатке, оцене на проверама знања, додатна ангажовања; ниво
постигнућа... Даје препоруке за рад у другом полугодишту у складу са израженим аспирацијама
ученика.

* Презентација ученичких радова
Кад наставник заврши са закључивањем, по принципу добровољности ученици по групама излажу
своје прегледе личности и појмова. Процењује се прегледност и естетски изглед паноа, као и
садржај.
Упоређују међусобно које су личности и појмове изабрали и зашто баш те.
Уколико остане времена, подсетити их на рачунање времена и урадити неколико примера.
Завршни део:
*Наставник још једном, чита закључене оцене и жели ученицима да се добро одморе за распуст.
*Наставник бележи у своју свеску ангажовање ученика током овог часа и то саопштава ученицима..
Домаћи:
-

Час број 18.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Грчко-персијски ратови и Пелопонески ратови (узроци ратова, битке на Маратону и
Термопилима, поход на Сицилију, карактер и последице ратова..)

Тип часа: обрада
Циљ часа:
- Хронолошко и просторно дефинисање Грчко-персијских ратова и Пелопонеског рата
- Дефинисање, вежбање на линији времена периода Грчко-персијских и Пелопонеског рата
- Оспособљавање за коришћење историјске карте: Стара Грчка, Атина, Спарта, Балканско полуострво,
Персија, Термопили и Маратон, Сицилија
- Уочавање узрочно-последичних веза Грчко-персијских ратова и Пелопонеских ратова
- Усвајање назива савеза учесника ратова
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода, текст
метода, ланац знања
Стандарди: 1.1.8, 1.1.10; 1.2.1;1.2.4; 2.1. 1;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна када су били Грчкоперсијски ратови ( ½ V в.
п.н.е.)
-Уз помоћ наставника уме да
покаже на карти Атину,
Спарту, Персију
-Зна да именује победнике
Грчко-персијских ратова и
Пелопонеског рата, уз помоћ
наставника

-Уме на карти да покаже:
најважније битке Грчкоперсијских ратова
- Зна, уз помоћ наставника, да
опише Грчко-персијски и
Пелопонески рат (431404.г.п.н.е.); узроке и
последице
- На примеру Леониде, уме да
уочи елементе патриотизма и
храбрости
-Зна победнике оба рата

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (74-83. страна)
Радна свеска (50-58. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Струве, Калистов, Стара Грчка
Херодот, Историја
Ксенофонт, Хеленска историја
Плутарх, Упоредне биографије
Тукидид, Пелопонески ратови
Повезаност са претходним градивом:
Са предходном лекцијом: Грчки полиси-Спарта и Атина
Стари Исток-Персија, Кир
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стара Грчка
Корелација:

- Уме да на основу ист.извора
анализира тактику и
стратегију, предности и мане
грчке и персијске војске
- Уме да анализира моћ
Атинског поморског савеза и
Пелопонеског савеза
- Зна кад је била Маратонска
битка и уме да је опише
- Зна да објасни узроке и
последице Грчко-персијских и
Пелопонеских ратова

Географија: Атина, Спарта, Пелопонез, Сицилија, Маратон, Термопили, Мала Азија, Персија
Грађанско – демократија, аристократија, грађански рат
Сви предмети: узрок, последице
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Подсећање ученика на предходно градиво. То ће се учинити кроз ланац знања.
* Ланац знања
- Ученици извлаче цедуљице. На неким цедуљицама су питања, а на неким одговори на та питања.
- Након извлачења цедуљица ученици траже свој пар тако што наглас кажу питање, а онај ко има тај
одговор устане и каже. Јављају се по хронолошком редоследу питања.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Хелени су
Грчка племена су:
Полис је
Спарту су основали
Атину су основали
Спарта се налази на
Атина се налази на
У Спарти је државно уређење
У Атини у V в.п.н.е је државно уређење
Најважније занимање Спартанаца је било
Атињани су се бавили
Демократија у Атини је највећи успон доживела у време
Атина и Спарта су биле
Дорци
Земљорадњом, занатством, трговином, филозофијом, реториком...
Атинског државника Перикла
Робовласничке државе
Грци
Јонци
Демократско, јер учешће у власти имају аристократија и демос, а главне одлуке доноси
народна скупштина
Град-држава
Пелопонезу
Полуострву Атика
Ратовање
Ахајци, Јонци, Дорци, Еолци
Аристократско-владају два краља, главне одлуке доноси герузија (веће стараца)

Наставник издваја тему часа: Грчко-персијски ратови
(499-449.г.пре н.е.)
Главни део часа:
* Персија и повод за рат, Јонски устанак
Наставник подсећа на градиво из поглавља Стари Исток. Неко од ученика излази да покаже Персију.
Која је то данашња држава, државе?
Наставник наставља о Персији. Средином VI в.п.н.е. за време владавине династије Ахеменида Персија
је постала велика и моћна држава. Њени најпознатији представници су: Кир (559-529.г.п.н.е); Камбиз
(529-523.г.п.н.е); Дарије I (522-486.г.п.н.е); Ксеркс (486-465.г.п.н.е). Они су проширили државу до
реке Инд на истоку, Египта на западу и обала Црног, Каспијског и Средоземног мора. Састављена је

од мноштва племена и народа. Подељена је на сатрапије (20). Свака сатрапија је морала да плаћа
порез. Грчке земље у Малој Азији су нпр.плаћале 400 талената сребра (Египат нпр. 700), о чему
податке даје Херодот.
1 таленат око 25 килограма
1 стадиј-182 метра
Питање за ученике: Колико килограма сребра су морали да плаћају Грци из Мале Азије?
Грчки малоазијски полиси су изгубили самосталност, морали су да плаћају велики порез, а предност у
посредничкој трговини Персијанци су давали Феничанима. То је био узрок за тзв. Јонски устанак (499493.г.п.н.е.).
Побуњеници из Милета су се обратили за помоћ европским Грцима. Атина им је помогла са
незнатним бројем бродова (20)-Херодот (V књига, поглавље 97. и 103.). Спартански краљ је упитао
изасланике: „Колико дана траје пут од мора до престонице персијског цара? –„Три месеца“. Кад је
чуо овај одговор, Спарта је одбила да помогне малоазијским Грцима. Јонски устанак је коначно
угушен 493.г.п.н.е.
Наставник пише на табли:
499-493. г.п.н.е.-Јонски устанак
* Маратонска битка
- Први поход Персијанаца на европске Грке је био 492.г.п.н.е, који је водио Даријев зет Мардоније.
Циљ је био освајање што већег броја хеленских градова. План је био да армија напредује обалама
Тракије, заштићена и подржавана флотом.(пратити на карти на 74. страни) Код Халкидика, Атоса,
снажна бура је захватила флоту и однела 300 бродова и 20.000 људи. Због тога је поход, који је
успешно почео, у Тракији и Македонији прекинут.
-Други поход креће 490.г.п.н.е. Дарије, прво дипломатски, шаље посланике грчким полисима и тражи
од њих „земљу и воду“ као знак покорности, што Грци одбијају. Персијску војску воде Датис и
Артаферн. План је био да се персијска армија морским путем пребаци у Атику (у центар, да не би
заобилажењем губили снагу и војску) и да активирају присталице Персијанаца. Дошли су флотом до
Еубеје и искрцали војску на Маратонском пољу око 42 км далеко од Атине. Спартанци су одбили да
помогну Атињанима под изговором да никада не предузимају поход пре изласка пуног месеца.
Атињане је предводио Милтијад. Маратонску битку је описао Херодот (V књига, 108-117 поглавље).
Грци су претрчали размак између две војске, да би избегли опасне персијске стрелце. Персијанци су
добили борбу у центру, а Грци на крилима. Грчка крила су се потом окренула против персијског
центра и потпуно их поразили. Малобројни Грци су победили зато што су имали хомогену војску
(чинили је само Грци), били су мотивисани да бране државу, имали су добру стратегију и тактику,
доброг вођу, борили су се на својој територији.
Грчку победу у Атину је донео Филипид, који је након претрчаних 42км рекао „Победа!“ и умро. У
његову част данас се на ОИ трчи маратон у дужини колика је раздаљина од Атине до Маратона.
Ученици треба да прочитају текст о овом догађају на 76. страни и да одговоре, усмено, фронтално, на
питања испод текста.
Наставник пише на табли:
490.г.п.н.е.- Маратонска битка
* Битка на Термопилском кланцу
Даријева смрт 486.г.п.н.е. је успорила Персијанце. Кад је Ксеркс учврстио власт, спремио је нови
напад на грчке полисе, који је почео 480.г.п.н.е. Вође похода су били Мардоније и Ксеркс. Кроз Атос
су прокопали канал да би бродови, овај пут, прошли безбедно. Грчке снаге су се сконцентрисале у
Термопилском кланцу, између Тесалије и Средње Грчке. Предводио их је спартански краљ Леонида.
Када су Персијанци зашли Грцима иза леђа Леонида распушта грчку војску и остаје на бојном пољу са
својих 300 спартанаца.

Занимљивости: Кад је Ксеркс од њега затражио да се преда Леонида му је одговорио „Дођи и узми“,
а када су пре битке јавили колико има Персијанаца да стрелама могу заклонити небо Спартанци су
рекли: „Још боље, онда ћемо се борити у хладу."
Како су ученици разумели ове речи?
На 76. страни уџбеника статуа Леониде.
Персијанци, након Термопила, продиру у средњу Грчку и пљачкају Атину. Становништво се склонило
на оближње острво Саламину (карта на 74. страни). Ксерксова флота је намамљена ка Саламини
лажним вестима да су Грци дезорганизовани и да ће се лако предати. Али када су их у плићаку
Саламине напале грчке брзе и лаке лађе, тешки и гломазни персијски бродови су налетали једни на
друге и били су уништени. После ове битке, Ксеркс напушта Грчку и враћа се у Азију.
Битка код Платеје је била 479.г. Персијску војску води Мардоније, а грчку Паусанија. Мардоније гине,
а мења га Артабаз. Спартанци су били у центру и издржали су највећи притисак Персијанаца.
Персијанци губе и то је последња велика битка овог рата. Касније је било низ повремених сукоба, али
мањег интензитета.
Рат је коначно завршен 449.г.п.н.е.- Калијиним миром
Наставник пише на табли:
480.г.пре н.е.- битка на Термопилском кланцу; Леонида
480.г.п.н.е-битка код Саламине
449.г.п.н.е- завршени Грчко-персијски ратови
* Сукоби Спарте и Атине-повод за Пелопонеске ратове
Након битке код Микале (479.г.п.н.е.) грчка флота се распада 478/77..г.п.н.е. на два дела: Спартанскопелопонески и Атинско-јонски (видети карту на 80.страни). Створен је Делски савез на челу са
Атином, чије су чланице имале две обавезе: сваки савезник даје одређен број бродова и форос-прилог
у новцу (нпр. форос је 425.г.п.н.е. био 1300 талената). Перикле је благајну савеза је 454/453.г.п.н.е.
пренео у Атину, где су се њиме користили за плаћање државних служби, изградњу Атине и др што је
изазивало незадовољство осталих чланица савеза.
Сукоби између ова два савеза су се продубљивали највише због политичких и економских разлога.
*Пелопонески рат
Пелопонески ратови су трајали од 431-404.г.п.н.е..Спарта је била успешнија на копну, Атина на мору.
Повремени напади, без пресудне премоћи било које стране, су трајали 27 година. Куга која се појавила
429.г.п.н.е је однела и Перикла,
Сицилијска експедиција (415-413.г.п.н.е.) је преломан моменат овог рата. Атинска флота (136
бродова, 130 теретних бродова, 26000 веслача) је потпуно поражена. Након тога, Спарта се удружује
са Персијанцима. Битка код Егоспотама (404. п. н. е.) је била последња велика битка Пелопонеског
рата. У овој бици спартанска флота под Лисандровим вођством потпуно уништава атинску флоту (170
бродова и сву посаду).Тиме је завршен Пелопонески рат.
Наставник пише на табли:
Пелопонески ратови
(431-404.г.п.н.е.)
-Сукоб између Атинског поморског савеза и Пелопонеског савеза
- 415-413.г.п.н.е.-Сицилијска експедиција
*Последице
Опустошена је цела Грчка. Сеоско становништво је веома пострадало.нарушене су трговачке везе,
опала је куповна моћ, становништво се исељавало...Атина је морала да разруши Дуге бедеме који су је
спајали са луком Пиреј.
Овај рат је преломан у историји Хеладе, јер Атина губи своју некадашњу моћ, а читав систем полиса
улази у период дуготрајне кризе која се завршила када је Македонија покорила Грчку 338.г.п.н.е.

Наставник пише на табли:
- Атина је поражена
- Сви полиси су овим ратом ослабили
Завршни део часа:
Свако од ученика треба да уради ленту времена на којој ће написати године када су били Грчкоперсијски и Пелопонески рат.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Одговорити на питања из Радне свеске (50-58. стране) и лекција (79. и .83. )
Изглед табле:
Грчко-персијски ратови
(499-449.г.пре н.е.)
499-493. г.п.н.е.-Јонски устанак
490.г.п.н.е.- Маратонска битка
480.г.пре н.е.- битка на Термопилском кланцу; Леонида
480.г.п.н.е-битка код Саламине
449.г.п.н.е- завршени Грчко-персијски ратови
Пелопонески ратови
(431-404.г.п.н.е.)
-Сукоб између Атинског поморског савеза и Пелопонеског савеза
- 415-413.г.п.н.е.-Сицилијска експедиција
- Атина је поражена
- Сви полиси су овим ратом ослабили

Час број 19.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Грчко-персијски ратови и Пелопонески ратови (узроци ратова, битке на Маратону и
Термопилима, поход на Сицилију, карактер и последице ратова..)

Тип часа: утврђивање
Циљ часа:
- Утврђивање хронолошких и просторних одредница Грчко-персијских ратова и Пелопонеског рата
- Оспособљавање за коришћење историјске карте: Стара Грчка, Атина, Спарта, Балканско полуострво,
Персија, Термопили и Маратон, Сицилија
- Развијање умења анализе текста
- Развијање способности самоевалуације
Облик рада: фронтални
Метод рада: дијалошка, демонстративна, текст метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.2.; 1.2.3;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна када су били Грчкоперсијски ратови ( ½ V в.
п.н.е.)
-Уз помоћ наставника уме да
покаже на карти Атину,
Спарту, Персију
-Зна да именује победнике
Грчко-персијских ратова и
Пелопонеског рата, уз помоћ
наставника

-Уме на карти да покаже:
најважније битке Грчкоперсијских ратова
- Зна, уз помоћ наставника, да
опише Грчко-персијски и
Пелопонески рат (431404.г.п.н.е.); узроке и
последице
- На примеру Леониде, уме да
уочи елементе патриотизма и
храбрости
-Зна победнике оба рата

- Уме да на основу ист.извора
анализира тактику и
стратегију, предности и мане
грчке и персијске војске
- Уме да анализира моћ
Атинског поморског савеза и
Пелопонеског савеза
- Зна кад је била Маратонска
битка и уме да је опише
- Зна да објасни узроке и
последице Грчко-персијских и
Пелопонеских ратова

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (74-83. страна)
Радна свеска (50-58. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Струве, Калистов, Стара Грчка
Херодот, Историја
Ксенофонт, Хеленска историја
Плутарх, Упоредне биографије
Тукидид, Пелопонески ратови
Повезаност са претходним градивом:
Са предходном лекцијом: Грчки полиси-Спарта и Атина
Стари Исток-Персија, Кир
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стара Грчка
Корелација:
Географија: Атина, Спарта, Пелопонез, Сицилија, Маратон, Термопили, Мала Азија, Персија
Грађанско – демократија, аристократија, грађански рат
Сви предмети: узрок, последице

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију о уредности доношења домаћег задатка.
Главни део часа:
* Провера питања из уџбеника из лекције: Грчко-персијски ратови (79. страна)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
* Провера питања из уџбеника из лекције: Пелопонески рат (83. страна)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Грчко-персијски ратови (50-54)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Пелопонески рат (55-58)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
Завршни део часа:
* Самоевалуација ученика
Сваки ученик треба да приђе шеми (мета) и да означи неким знаком колико је његово знање било из
ове области пре часа, аколико је на крају часа. Што је знак ближе центру и знање је веће. Наставник
сумира одговоре.
Пре часа
После часа

Знање је наш циљ
* Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Подсетити се знања из грчке митологије; припремити по један мит.
Изглед табле: -

Час број 20.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Грчка култура (религија, Олимпијске игре, митологија, уметност)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Упознавање са основним одликама античке културе и усвајање основних појмова везаних за њу:
пантеон грчких богова (Зевс, Хера, Атина, Посејдон), митологија (Ахил, Херакле), Олимпијске игре,
развој уметности и архитектуре
-Обнављање појмова: мит, политеизам
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, текст метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.2.3; 3.1.5;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
-Зна да објасни појмове:
Олимпијске игре, политеизам,
мит, уз помоћ наставника
-Зна да именује грчке богове:
Зевса, Херу, Атину, Посејдона
- Уме да одреди век када су се
организовале прве ОИ

- Зна да опише Олимпијске
игре, уз помоћ наставника
- Разликује Олимп, Олимпију и
Олимпијаду
- Уме да израчуна колико је
година прошло од првих ОИ
-Зна да наведе стилове у грчкој
архитектури: дорски, јонски и
коринтски и да их препозна на
сликама

- Зна када су организоване прве
ОИ ( 776. г. п.н.е.)
-Уме да опише самостално ОИ
(трајање, учешће, Зевс, ловоров
венац)
-Препознаје у садашњости
остатке грчке архитектуре и
културе (алфабет, ОИ,
религија...)

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (84-89. страна)
Радна свеска (59-61. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Струве, Калистов, Стара Грчка
Срејовић, Цермановић, Речник грчко-римске митологије
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама из поглавља Стара Грчка
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стара Грчка, са будућим градивом: појмови: култура, грчки пантеон богова,
драма, филозофија, реторика, историја
Корелација:
Ликовно: стилови у грчкој архитектури; вазе
Веронаука: политеизам, грчки пантеон богова, пророчиште
Српски: мит; Прометеј

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
* Наставник тражи од ученика да погледају карикатуру у уводном делу текста у лекцију (84. страна) и
да прочитају текст. Разговор на питања испод текста. Важно је истаћи значај грчке културе за
данашњу европску културу. Грци никада нису створили јединствену државу у Старом веку, али су се и
поред тога звали једним именом-Хелени. Шта их је обједињавало? - култура, обичаји, вера...Остале
народе који нису припадали њиховом културном кругу су звали-варварима.
Наставник издваја тему часа: Хеленска (Грчка) култура
Наставник објашњава да ће грчку културу учити два часа и да ће за оба користити исту шему, мало
другачији распоред појмова, него до сада. Како наставник буде предавао тако ће ученици писати део
по део у свеске. Ученици треба да виде целу шему ради бољег распоређивања простора у свесци.
Писати на две стране свеске.

Главни део часа:
* Веровања
Наставник подсећа ученике на предходно градиво могућим питањима:
У шта су веровали народи Праисторије и Старог Истока?
Како су представљали своје богове?
Шта су градили у част богова?
Када смо помињали грчке богове у досадашњем градиву? (Тројански рат, Јабука раздора, Ахилова
пета...)

Кроз кратко предавање наставник објашњава: где живе грчки богови (Олимп), како се хране
(нектаром и амброзијом), како су их приказивали...Показати на карти на 66. страни где је Олимп, а где
је Олимпија, а на 80. страни статуе грчких богова. Како су приказивани грчки богови? (као људиантропоморфни). Који богови су приказани? Како се зове врховни бог Старих Грка? (Зевс) Подсетити
ученике на страни 66. приче о боговима-заштитницима полиса (Атина и Аполон).
Из везе богова и смртних људи су се рађали такозвани хероји. Најпознатији су Херакле и Ахил.
Питати да ли неко од ученика зна неко Хераклово дело...
Ако нико не зна мит о Прометеју, наставник прича: Прометеј је створио човека од глине, украо је
ватру са Олимпа и предао је људима, а за казну је прикован на Кавказ где му је орао свакога дана
кљуцао утробу. Ослободио га је Херакле. На 91 страни уџбеника Ваза на којој је приказан Херакле у
борби са троглавим Герионом.
Бића су пола људи, пола животиње. Најпознатије су сирене (пола жене-пола птице, то јест данас, пола
девојке-пола рибе; видети приказ на вази на 72. страни) медуза, кентаур, минотаур...
Наставник тражи од ученика да препишу сегмент мапе који се односи на веровања. Поред већине
појмова треба да нацртају неки знак или симбол који ће их подсетити на тај појам: нпр. Зевс-бог муњемуња, Ахил-пета...
* Олимпијске игре
Наставник поставља питање:
Да ли знате шта су то Олимпијске игре? Постоје ли и данас?
Шта раде људи на ОИ? Када се одржавају?
Прве ОИ су одржане 776.г.п.н.е. и од тада су Стари Грци рачунали своју еру. Посвећене су богу Зевсу
и одржавале су се у Олимпији на Пелопонезу сваке 4-те године. Учесници су били само мушкарци и
такмичили су се у: песничењу, тркама двоколица, трчању, бацању копља, диска...
Погледати илустрацију и фотографију Олимпије на 86. страни.
Прочитати текст у Радној свесци Паусаније о Олимпијским играма: текст о поштовању правила
такмичара и судаца. Повезати слику Зевса (84. стр.), илустрацију Олимпије (86. страна) и текст
питањем:
Коме су такмичари полагали заклетву?
На шта су се заклињали такмичари, а на шта судије?
Да ли се и данас на ОИ овако полаже заклетва?
Где је на слици (86. страна) Зевсова статуа?
Шта су добијали победници игара у Старој Грчкој?
Шта добијају победници Олимпијских игара данас?
Шта бисте ви волели да добијете да сте победник ОИ?
ОИ је укинуо 393. г римски цар Теодосије. Обновљене су 1896. године на иницијативу Пјера де
Кубертена.
Наставник показује на шеми: ОИ-776.г.п.н.е
* Грађевине
Повезати илустрацију-реконструкцију Акропоља и храмове: Партенон и Ерехтејон (69. страна) и
фотографију данашњег Партенона (85. страна) питањем:
Пронађите храм на фотографији на илустрацији Акропоља.
Где се налази овај храм?
Како се зове?
Опишите Партенон, како изгледа, шта је најупечатљивије на њему?

Погледајте пророчиште у Делфима (85. стр.) и Зевсов храм у Олимпији (86. стр.), шта им је
заједничко, а остало је до данашњих дана? (стубови)
Коме су грађени ови храмови? (боговима)
Погледајте на 88. страни илустрације стубова којим су били украшени.
Који стуб је по вашем мишљењу најлепши? Зашто?
Који је био најтежи за градњу? Зашто?
Наставник показује на шеми појмове који су објашњени и тражи од ученика да препишу у свеске
сегмент: грађевине и да доцртају по нешто карактеристично за сваки објекат
*Уметност
Где се највише сачувало грчко сликарство? (на вазама)
Закључите које боје највише користе уметници осликавајући вазе? (црвену и црну)
Шта је приказано на вазама које смо до сада анализирали? (митолошки мотиви, ОИ...)
Како су приказани људи на статуама и сликама? Пример 72. страна „Бацач диска“-Мирон (природно,
здраво, складног тела, смиреног израза лица...; „У здравом телу, здрав дух“)
Постојали су стубови изграђени у облику тела девојака-каријатиде, по њему је напознатији Ерехтејон.
Наставник показује на шеми појмове који су објашњени и тражи од ученика да препишу у свеске
сегмент: уметност и поред појмова да доцртају по неку њихову особеност
Завршни део часа:
Уколико остане времена прочитати текст о Маузолеју на 88. страни.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Урадити питања на 89. страни уџбеника и у Радној свесци од 59-61. стране.
Изглед табле:

Час број 21.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Грчка култура (књижевност, филозофија, наука, свакодневни живот...)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Обнављање појмова: мит, политеизам, Хомер, Илијада, Одисеја, Ахил
-Упознавање са основним одликама античке културе: драма, еп, развој историје и филозофије,
алфабет
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, текст метода
Стандарди: 1.1.8; 1.2.3; 1.2.8; 2.1.1;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна да именује грчко писмо
- Зна ко су Херодот и Тукидид
(алфабет)
- Зна да именује Хомерова дела
(Илијаду и Одисеју)
- Зна да репродукује
-Зна ко су Ахил и Херакле
дефиницију епа, филозофије и
мита, позоришта
-Зна да исприча бар један мит
из Старе Грчке
- Зна ко је Хомер
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (90-95. стране)
Радна свеска (62-64. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Струве, Калистов, Стара Грчка
Срејовић, Цермановић, Речник грчко-римске митологије
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама из поглавља Стара Грчка
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Хеленизам и Стари Рим
Корелација:
Српски: позориште, драма, трагедија, комедија

-Препознаје у садашњости
остатке грчке архитектуре и
културе (алфабет, ОИ, науке:
историја, филозофија, драма...)
-Зна ко је Аристотел

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
* Наставник обнавља градиво са предходног часа кроз следећа могућа питања:
1. Од ког догађаја Грци рачунају своју еру?
2. Опишите Олимпијске игре?
3. У шта верују Стари Грци?
4. Шта граде у част својих богова?
5. Ко су хероји, а ко бића? Наведите пример?
6. Препознајте на сликама, који стилови градње стубова су постојали код Старих Грка?

Наставник подсећа ученике да настављамо да допуњавамо шему са предходног часа.
Наставник пита:
Шта је још остало из Грчке културе, а да нисмо обрадили?

Главни део часа:
*Књижевност
Наставник тражи од ученика да погледају слику на 92. страни и да је опишу (позориште у Епидауру).
Опишите слику? Шта је на њој представљено?
Чему служе позоришта?
Да ли сте некада били у позоришту?
Шта сте гледали?
Грци су творци позоришта. Наставник укратко описује како се играло некада на позоришним даскама.
Писали су трагедије и комедије. Наставник објашњава шта су трагедије и комедије и ко су
најзначајнији представници ових драмских дела. Писали су алфабетом, од ког је касније настала
абецеда и ћирилично писмо.
Подсетити се шта значи реч-еп, знају ли да наведу неки еп?
Ко је Хомер? Шта је Хомер написао?
О чему говоре Илијада и Одисеја?
Наставник тражи од ученика да препишу сегмент мапе који се односи на књижевност. Поред већине
појмова треба да нацртају неки знак или симбол који ће их подсетити на тај појам. .
* Филозофија
Наставник поставља питање: Знате ли шта је то Софија? (женско име изведено од грчке речи, која
означава мудрост)

Наука о мудрости се зове филозофија. Шта је то мудрост?
Најпознатији филозофи су: Талес, Сократ, Платон, Аристотел.
Ученици треба да прочитају текст на страни 94 –за оне који желе више, то јест о одговору на питање
из чега је настао свет који нас окружује?
Којим се још идејама баве филозофи? Идеје: добра и зла, објашњавали су природне појаве на основу
посматрања, о богатству, срећи, поштењу, лепоти...
*Медицина
Подсећа ученике на развој медицине у земљама Старог Истока, а онда истиче Хипократа и
Хипократову заклетву, која се и данас полаже.
* Историја
Подсећа ученике на историчаре:
Херодота „оца историје“, који је описао Египат, Месопотамију, Грчко-персијске ратове
Тукидида, хроничара Пелопонеских ратова (прочитати текст на 82. страни) и одговорити на питања
испод текста.
* Говорништво
На шеми нам остаје необјашњен Демостен- али о њему ћемо говорити у лекцији о Александру
Македонском.
Наставник показује на шеми појмове који су објашњени и тражи од ученика да препишу у свеске
сегмент: наука и поред појмова да доцртају по неку њихову особеност
Завршни део часа:
Уколико остане времена одговорити на питања на 95. страни.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Наставник подсећа ученике да ће следећи час имати кратку проверу из поглавља Стара Грчка.
Домаћи:
Урадити питања у Радној свесци од 62-64. стране.
Изглед табле:

Час број 22.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Стара Грчка
Тип часа: обнављање
Циљ часа:
-Обнављање целокупног градива Старе Грчке
- Утврђивање градива везаног за грчку културу
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: дијалошка, тест
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.2.3; 3.1.5;
Очекивани исходи:
Наведени су у дасадашњим лекцијама
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (84-89. страна)
Радна свеска (59-64. стране)
Тест
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Повезаност са претходним градивом:
Са свим предходним лекцијама из поглавља Стара Грчка
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из наставне јединице Хеленизам и теме Стари Рим
Корелација:
Ликовно: стилови у грчкој архитектури;
Веронаука: грчки пантеон богова
Српски: мит, еп
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
* Наставник припрема ученике за израду теста.
Главни део часа:
* Ученици раде тест 15 минута
* Провера питања из теста
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања са теста.
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Грчка култура (59-64)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:Изглед табле:Предлог теста: Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети
разред основне школе

Час број 23.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Хеленистичко доба и његова култура (појам хеленизма и његови хронолошки оквири,
Александар Велики, култура)

Тип часа: обрада
Циљ часа:
- Хронолошко и просторно дефинисање Александрове владавине, настанка, ширења и пропасти
његове државе
-Оспособљавање за коришћење историјске карте: Персија, Гаугамела, Александрија у Египту,
Балканско полуострво
- Разумевање и повезивање историјских токова и процеса: слабљење грчких полиса у међусобним
ратовима, ширење Македонске државе, стварање хеленистичке културе, распад Александрове државе
-Стицање знања о личностима, које су обележиле епоху Старог века: Александар Македонски
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.4;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
-Зна да покаже на карти
Балканско полуострво, Персију
-Зна ко је и када је владао
Александар Велики (336-323
г.п.н.е.)
-Препознаје да је за
Александра Македонског везан
појам хеленизам
-Зна да репродукује
дефиницију хеленистичке
културе

-Зна, уз помоћ наставника, да
опише владавину Александра
Македонског
-Зна на слици да препозна и
именује мозаик
- Уме да покаже на карти
ширење Александрове државе
-Зна да објасни појам
хеленистичке културе

-Зна да опише битку код
Гаугамеле
- Зна да покаже на карти
Александрију и зна зашто је
важна
- Уме да повеже и самостално
исприча слабљење грчких
полиса у међусобним
ратовима, ширење Македонске
државе, стварање хеленистичке
културе, распад Александрове
државе
-Уме да покаже поделу
Александрове државе на карти

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (95-101. стране)
Радна свеска (65-68. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
М.Ђурић, Историја Старих Грка до смрти Александра Македонског
Аријан, Александрова војна
А.Б.Ранович, Хеленизам
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама из поглавља Стари Исток и Стара Грчка
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим, као и у шестом о Источном римском царству (Византији)
Корелација:
Ликовно: мозаик

Географија: Европа, Азија, Африка, Мала Азија, Стара Грчка, Македонија, Александрија, Персија
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник доноси резултате провере са предходног часа и записује их у своју евиденцију
* Наставник уводи ученике у ново градиво са игром- коњићев скок. Сваки пар добија коњићев скок.
Инструкција наставника:
Решење коњићевог скока се добија тако, што ћете почети од обележеног слова и кретаћете се као
скакач на шаховској табли, у облику слова Г. Одговор је име једног великог освајача Старог века.
ДОН
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А
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Решење: Александар Македонски
Наставник их пита да ли знају ко је Александар Македонски? Да ли су некад чули за њега?
Наставник издваја тему часа: Хеленистичко доба и његова култура
Главни део часа:
*Успон Македоније-Филип Македонски
Наставник предаје о овом периоду:
Филип II Македонски је владао од 359-336.г.п.н.е. Успон Македоније почиње у његово време.
Наставник показује Македонију (слика на карти на 97. страни).
Реформисао је војску: унапредио је сарадњу између разних родова војске, македонска коњица добија
много већи значај него раније, наоружана је мачевима, копљима, тежим оружјем него пре. Пешадија је
подељена на фаланге и штитоноше (лака пешадија). Фаланга се састоји од 16 редова збијених војника
са копљима дужине 6 метара (слика на 96. страни). Убојитија по ефектима, али мање мобилна. Увео је
бродове са 4 и 5 редова веслача.
Поред војне реформе, Филипа је подржавало пророчиште у Делфима, а освајањем Пангејских рудника,
почео је да кује златну монету. Користио је слабост грчких полиса после Пелопонеских ратова, као и
њихову разједињеност.
Против Филипа је говорио најпознатији грчки говорник Демостен, а ти говори су познати као
Филипике.
Одлучујућа битка за учвршћивање македонске власти над Грчком је била 338.г.п.н.е-битка код
Херонеје.
Први пут Филип је био ожењен са Олимпијадом из Епира, са којом је имао сина Александра, а други
пут се жени (337.г.п.н.е) Клеопатром из македонске племићке породице. Убијен је 336.г.п.н.е. Власт
преузима његов син Александар.
Наставник пише на табли:
Филип II - 338.г.п.н.е. битка код Херонеје
* Александар Македонски (336-323.г.п.н.е.)
По доласку на власт Александар је елиминисао све могуће противнике. Олимпија се осветила
Клеопатри и њеној ћерки коју је родила са Филипом.
Александрав учитељ је био чувени грчки филозоф Аристотел. Био му је учитељ око три године.
Александрови омиљени јунаци су били Ахил и Херакле. Желео је да освоји цео свет.
У рат против Персије креће 334.г.п.н.е, како каже Плутарх са 30.000 војника и 4000 коњаника. Језгро
војске чине Македонци. Флота је била грчка и бројала је око 170 лађа. Имао је добро организовану

службу подршке војсци, а уз њу је водио и научнике и филозофе. Његов историограф се звао
Калистен.
Битка на Гранику је била 334.г.п.н.е. (наставник показује на карти). Изгубио је свега 115 људи.
Успео је захваљујући наглом нападу. Након тога малоазијски градови му се предају. Гордијев чвор
није успео да развеже, па га је пресекао.
Опет је победио Персијанце 333.г.п.н.е у бици код Иса (наставник показује на карти). Заробио је том
приликом Даријеву породицу. Александар је задржао персијску поделу на сатрапије, а за сатрапе је
постављао своје људе.
Један од најтежих подухвата је био освајање града Тира (332.г.п.н.е.), који се бранио 7 месеци. Кад га
је освојио страховити се осветио. Поубијао је велики део становништва, а део је продао као робље.
У Египту су га свештеници признали за фараона (слика на 98. страни-Александрово име исписано
хијероглифима; картуш)
Из Египта креће 331.г.п.н.е. Дарије му је неколико пута понудио мир, али Александар то одбија.
Коначна битка се одиграла 331.г.п.н.е. код Гаугамеле. Дарије је побегао, али су га његови људи
убили. Александар га је достојно сахранио. Центар државе је био град Вавилон.
У борби са индијским владарем Пором погинуо је његов коњ Букефал, па је један град назвао по њему.
Исцрпљена од дугог ратовања војска је одбила даље да следи Александра и желела је да се врати, што
је и учињено. Из Индије је вратио мање од четвртине војске.
Умро је млад са 33. године живота 323.г.п.н.е.
Александар се два пута женио: са Даријевом ћерком, а потом са бактријском принцезом Роксаном. Са
Роксаном је добио сина Александра IV.
Након његове смрти држава се распада. Требало је око 40 година ратовања да се створе мање, али
стабилније државице: Македонија, Сирија, Египат. У тим борбама за власт настрадала је и Рокана, као
и Александар IV, Александров син.
Наставник пише на табли:
Александар Велики (336-323.г.п.н.е.)
334.г.п.н.е.-Граник
333.г.п.н.е.-Ис
битке са Персијом
331.г.п.н.е.-Гаугамела
Распад државе: Македонија, Сирија, Египат
* Хеленистичка култура
Хеленистичка култура траје од почетка владавине Александра Македонског, па до римског освајања
Египта. То је мешавина грчке и источњачке културе.
Саградио је преко 70 градова. Најпознатија је Александрија у Египту, која постоји и данас, а у њој је
била чувена библиотека. У дворску етикецију уводи источњачке обичаје: проскинезу, облачење, што је
сметало неким његовим сарадницима. У циљу обједињавања државе наредио је женидбу 10.000 својих
војника са Персијанкама, и то се зове „свадба Европе и Азије“. Увео је јединствену монету (100.
страна).
За украшавање просторија се користи техника мозаика (страна 98.).
Развијале су се математика (Еуклид, Архимед) и вајарство (Лисип).
Наставник пише на табли:
Хеленистичка култура: спој хеленске и источњачке културе
Александрија- библиотека
Мозаик
Завршни део часа:
Уколико остане времена одговорити на питања на 101. страни.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.

Наставник подсећа ученике да ће следећи час имати детаљнију проверу из поглавља Стара Грчка и
Хеленизам.
Домаћи:
Урадити питања у Радној свесци од 65-68. стране.
Изглед табле:
Хеленистичко доба и његова култура
Филип II - 338.г.п.н.е. битка код Херонеје
Александар Велики (336-323.г.п.н.е.)
334.г.п.н.е.-Граник
333.г.п.н.е.-Ис
битке са Персијом
331.г.п.н.е.-Гаугамела
Распад државе: Македонија, Сирија, Египат
Хеленистичка култура: спој хеленске и источњачке културе
Александрија- библиотека
Мозаик

Час број 24.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Стара Грчка и Хеленизам
Тип часа: систематизација
Циљ часа:
- Систематизација кључних знања из ове две области
- Провера ученичких знања
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: тест
Стандарди: 1.1.4; 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.3; 1.2.4;
Очекивани исходи:
Наведени у досадашњим лекцијама
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (56-101. стране)
Радна свеска (65-68. стране)
Тест
Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама из поглавља Стара Грчка и Хеленизам
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим
Корелација:
Географија: Европа, Азија, Африка, Мала Азија, Стара Грчка, Македонија, Александрија, Персија
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
* Наставник припрема ученике за тест
Главни део часа:
* Ученици раде тест (30 минута)
* Провера питања са теста
Ученици се јављају по принципу добровољности и одговарају на питања са тестова.
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Наставник подсећа ученике да од следећег часа почиње нова тема: Стари Рим
Домаћи:Изглед табле:Предлог провере: Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред
основне школе, БИГЗ

Час број 25.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Постанак Рима (оснивање Рима-легенда о Ромулу и Рему, структура друштва, хронолошки
оквири и уређење римске републике)

Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Разумевање историјског простора и оспособљавање за коришћење историјске карте: Италија, Рим
-Разумевање историјских токова и процеса: постанак Рима и прелазак са краљевства, на републику, па
на царство у Римској држави
-Усвајање и разумевање појмова везаних за римско друштво: патрицији, плебејци
-Разумевање и усвајање основних појмова везаних за државно уређење Старог Рима: конзул, народна
скупштина, краљ, цар, република, сенат
-Усвајање појма: Пирова победа
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода, текст
метода
Стандарди: 1.1.4; 1.1.6; 1.1.8, 1.2.3; 1.2.4;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна на карти да покаже:
Италију и Рим
-Зна да прочита, на ленти
времена, периоде римске
историје
- Зна дефиницију појма
Република
- Зна да именује Сенат и
Народну скупштину, као
главне органе власти у Римској
републици

- Зна како се зове полуострво
где је настала Римска држава и
како се зове држава која се
данас тамо налази
- Зна хронолошки прецизно
када је било оснивање Рима:
753.г.п.н.е.
- На ленти времена уме да
хронолошки одреди периоде
Римске историје
-Уме да опише, уз помоћ
наставника, уређење римске
републике

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (106-111. стране)
Радна свеска (69-72. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама из теме Стара Грчка
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим
Корелација:
Грађанско: република, народна скупштина, право вета
Географија: Апенинско полуострво, По, Тибар, Рим

-Зна да опише друштвено
уређење Рима: патрицији и
плебејци
- Уме да упореди друштвена
уређења држава Старог века,
које су раније учили
- Зна ко су конзули
- Уме да опише значај
Народне скупштине и Сената у
Римској републици
- Зна да објасни појам Пирова
победа

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник доноси резултате провере са предходног часа и записује их у своју евиденцију
* Наставник уводи ученике у тему кроз следећа могућа питања:
Да ли сте некад гледали филм са тематиком из Старог Рима? Шта вам је остало у сећању? По чему
бисте препознали Римљане?
Наставник тражи од ученика да прочитају уводни текст у лекцији Постанак Рима, који се односи на
тогу и да на основу текста протумаче карикатуру поред текста.
Наставник издваја тему часа: Постанак Рима
Главни део часа:
*Становништво Апенинског полуострва
Анализирајући карту на 106. страни, наставник именује народе који су насељавали Апенинско
полуострво до римских освајања и њихов територијални распоред.
Етрурци су народ, који је доста утицао на културу Рима. На пример: симболи краљевске власти су
били: снопови прућа са секиром стваљеном у њих, које носе слуге испред краља; тога са пурпурном
ивицом; империум-појам највише власти; етрурски град Адрија дао је назив читавом мору; гатали су
према утроби животиња; преузета су и нека од божанстава: Јупитер, Јунона, Минерва, Вулкан...
Италици: Умбри, Осци, Латини...
Велика Грчка-грчке колоније на југу Италије
Гали (Келти) на северу Апенинског полуострва
Картагињани (Пуни)-подсетити се да је Картагина феничанска колонија
Наставник пише на табли:
Апенинско полуострво: Етрурци, Италици, Грци, Келти (Гали)...
* Легенда о оснивању града Рима
Наставник прича легенду о оснивању града Рима: Енеја, Ромул и Рем, вучица (слика 108. страна), Реа
Силвија; Нумитор, Амулије. Рим је основан 753.г.п.н.е на реци Тибар, на седам брежуљака. Након
свађе приликом оснивања града Ромул је убио Рема и постао први римски краљ. Први период Рима је
доба краљева, који траје од 753.г.п.н.е. до 509.г.п.н.е.када је свргнут последњи римски краљ(а било их
је седам) Тарквиније Охоли.
Наставник пише на табли:
Рим је основан 753.г.пре н.е. на реци Тибар на 7 брежуљака
Оснивачи Рима су браћа Ромул и Рем (потомци тројанског јунака Енеје)
* Државно уређење Римске републике
Након смењивања краља римском државом су управљали: народна скупштина, сенат и два конзула,
који су бирани на годину дана. Највећу власт је имао Сенат (улазе бивши магистрати, на челу је
princeps senatus). Поред конзула редовне магистратуре су нпр. биле: претор (чување реда у граду),
цензор (нпр састављају спискове сенатора,одређују ценз и поделу грађана према имовини), трибун,
квестор (управља државном благајном)... и ванредне магистратуре: диктатор ( у време ванредних
прилика у земљи има сву власт на 6 месеци; а ако треба мандат му се продужује). Државно уређење
где се на власт долази изборима је република. Као ни у Старој Грчкој ни овде право гласа нису имале
жене, досељеници и робови.
Главно место града је био трг-Форум Романум (анализа илустрације на 108. страни):

Из којих се грађевина састоји трг?
Колико има сличности са тргом у твом месту?
Анализа ленте времена на 109. страни кроз следећа питања:
Које периоде разликујемо у прошлости Римске државе?
На основу чега је настала та подела?
Од када до када траје период краљева?
Од када до када траје период републике?
Како се зове последњи период Римске државе?
Наставник пише на табли:
Краљевство (753-509.г.п.н.е)
Република: два конзула, Сенат, Народна скупштина
* Патрицији и плебејци
Патрицији су били аристократи, људи племенитог порекла, угледни и богати чланови заједнице са
свим правима римског грађанства (право бављења трговином, склапања бракова са римским
грађанима, право да бираш и да будеш биран). Од V до III в.п.н.е. плебејци се боре да добију сва права
римског грађанства. На пример 494.г.п.н.е. су одбили да иду у војни поход и повукли су се на Свето
брдо. Добили су право да у скупштини имају свог представника-народног трибуна, који би бранио
њихове интересе. Имао је право вета-забране на све одлуке скупштине, које не би одговарале
плебејцима. Полако су плебејци добијали једно по једно право, да би се коначно у трећем веку пре
нове ере изједначили са патрицијима.
Наставник пише на табли:
Римско друштво: патрицији и плебејци
Народни трибун-заступа интересе плебејаца у Скупштини; има право вета
* Римско освајање Апенинског полуострва
Од почетак постанка републике, Рим је кренуо да се шири на околна племена и народе. На путу
ширења Римаљана су били суседи Етрурци. Наставник прича легенду о Порсени (етрурском краљу) и
Муцију Сцеволи (римском ратнику). У рату од 406-396.г.п.н.е. Рим је победио етрурски град Веји и
тако прешао на другу обалу Тибра.
Током IV в.п.н.е. борили су се са Галима, са Еквима, Волсцима, Самнитима..... Почетком III в.п.н.е.
Рим је победио Самните, Гали су одбачени према северу, а Етрурци приморани да закључе савез са
Римом.
Пошто су освојили средњи део Апенинског полуострва Римљани су се окренули југу-Великој Грчкој.
Град Тарент је позвао у помоћ, у борби против Римљана, епирског краља Пира. Он је 280.г.п.н.е. и
279.г.п.н.е. победио римску војску код Хераклеје и Аускулума. Користио је слонове у бици. Пошто је
приликом друге победе изгубио огроман број војске рекао је: „Ако још једном овако победим, нећу
више имати војника“. Од тада се победа уз велике губитке зове Пирова победа.
Маније Курије Дентат је 275. године- победио Пира у бици код Беневента и ова година се узима да је
Рим загосподарио целим Апенинским полуострвом.
Наставник пише на табли:
Римска освајања Апенинског полуострва
Етрурци-град Веји (почетак IV в.п.н.е)
Гали, Самнити – почетак III в.п.н.е.
Тарент-епирски краљ Пир (275.г.п.н.е.)
Пирова победа-победа уз велике губитке
Завршни део часа:
Уколико остане времена одговорити на питања на 111. страни.

Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Урадити питања у Радној свесци од 69-72. стране.
Изглед табле:
Постанак Рима
Апенинско полуострво: Етрурци, Италици, Грци, Келти (Гали)...
Рим је основан 753.г.пре н.е. на реци Тибар, на 7 брежуљака
Оснивачи Рима су браћа Ромул и Рем (потомци тројанског јунака Енеје)
Краљевство (753-509.г.п.н.е)
Република: два конзула, Сенат, Народна скупштина
Римско друштво: патрицији и плебејци
Народни трибун-заступа интересе плебејаца у Скупштини; има право вета
Римска освајања Апенинског полуострва:
Етрурци-град Веји (почетак IV в.п.н.е)
Гали, Самнити – почетак III в.п.н.е.
Тарент-епирски краљ Пир (275.г.п.н.е.)
Пирова победа-победа уз велике губитке

Час број 26.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Рим, светска сила Старог века (војска, освајања, провинције)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Усвајање хронолошких и просторних одредница римских освајања
- Разумевање начина ширења Римске државе: уређење војске, „Завади, па владај“, романизација
- Усвајање знања о подели Римске државе на провинције
- Развијање умења коришћења историјске карте: Пунски ратови, Картагина, Кана, Галија, Египат...
- Усвајање знања о важним личностима старог века: Гају Јулију Цезару и Октавијану Августу
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода, текст
метода, брејнсторминг
Стандарди: 1.1.4; 1.1.6; 1.1.8, 1.1.9; 1.2.3; 1.2.4;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна дефиницију провинције
- Зна ко је Гај Јулије Цезар
- Зна да опише римског
војника на основу слике
- Зна да покаже територију
Римске државе у њеном
највећем обиму
- Уме да именује и разликује
роба и робовласника

- Зна где се налази Картагина
– Зна, уз помоћ наставника, да
опише Пунске ратове (Ко ратује?
Узрок? Ток? Време?)

- Са карте зна да прочита
називе римских провинција
- Зна у основним цртама да
опише ширење Римске државе
- Зна да објасни, уз помоћ
наставника, зашто је Рим
најразвијенија робовласничка
држава Старог века

- Зна да покаже на карти битку
код Кане 216.г.п.н.е. и да
објасни њен значај
- Зна ко је Ханибал
- Са карте зна да прочита
називе римских провинција и
повеже их са именима
данашњих држава, које се ту
налазе
- Зна да објасни зашто је Рим
најразвијенија робовласничка
држава Старог века
-Зна самостално да опише
Пунске ратове

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (112-119. стране)
Радна свеска (73-77. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Повезаност са претходним градивом:
Са предходном лекцијом Постанак Рима
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим
Корелација:
Грађанско: робови, реформе браће Грах, грађански рат
Географија: Средоземно море: Галија (Француска), Картагина, Грчка, Македонија, Сирија, Египат,
Балканско полуострво,

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности израде и доношења домаћег. Следећи час ће се проверити
питања из ове лекције.
* Наставник обнавља предходно градиво кроз следећа могућа питања:
1. Кад је основан град Рим?
2. Ко га је основао?
3. Где је основан град Рим? Покажите на карти.
4. Које периоде издвајамо у историји Римске државе?
5. Од када до када траје период краљева?
6. Када почињу римска освајања и ширење територије?
Наставник издваја тему часа: Рим-светска сила старог века
Наставник показује на карти (121. страни) докле се све проширила римска држава.
Наставник наводи укратко факторе ширења римске моћи:
- Дисциплинована и добро обучена војска
- Завади, па владај!
- Романизација
Главни део часа:
*Римска војска
Наставник пита ученике, шта мисле, каква је била војска, која је освојила, све ове просторе. Ученици
брејнсторминг техником предлажу своја решења. Наставник бележи на табли и сумира их.
Наставник укратко, описује римску војску.
Наставник тражи од ученика да опишу изглед римског војника на 113.. страни.
Римска војска се мењала током времена, али можемо рећи да су у њу улазили људи старости од 17-45.
година. Мобилисали су их конзули на основу цензорских спискова. Богатији су служили у коњици, а
сиромашнији у пешадији. Били су дисциплиновани, добро обучени. Основна јединица римске војске је
била легија-6000 војника. Биле су означене римским бројевима и носиле су знак орла, ознаку сената.
(нпр. на простору Србије су биле IV Флавијева и VII Клаудијева; видети пример на 113. страни).
Након верне службе, ветеран (ислужени војник) је добијао земљиште.
У случају победе приређиван је тријумф (слика на страни 112.)-свечана поворка у којој је војсковођа
са ловоровим венцем и у пурпурној, златом украшеној тоги, на колима улазио у Рим, праћен
победничком војском. (Овација је мали тријумф, када војсковођа улази у Рим, на коњу или пешице, у
обичној тоги).
Да ли и данас користимо речи: ветеран, тријумф, овација?
У којим ситуацијама их користимо, шта оне значе данас?
Наставник пише на табли:
Римска војска-дисциплинована, добро обучена, опремљена, организована...
Легија-основна једниница римске војске
Тријумф-свечана поворка која се организује за победничку војску
* Пунски ратови
Наставник подсећа на ширење Рима на Апенинском полуострву од V до III в.п.н.е.
Римско ширење се наставља ка западном Средоземљу где премоћ има Картагина (колонија Феничана).
Римљани су Картагињане звали Пунима, стога се ратови између Рима и Картагине зову Пунским
ратовима (264-146.г.п.н.е.). Била су три. Наставник позива ученике да прате његово излагање на карти,

на страни 114. Истиче Други пунски рат (218-201.г.п.н.е.), време, простор, Ханибал, слонови, битка
код Кане (216.г.п.н.е.) и како је запретио Риму (Hanibal ante portas-Ханибал је пред вратима!),
поражен код Заме (202.г.п.н.е.). Коначно је Рим победио Картагину у Трећем пунском рату, када је
спаљена, а њено земљиште узорано, чиме је бачено проклетство, да се као град никада не обнови.
*Даља освајања
- Римљани од 229.г.п.н.е.почињу ратовања са Илирима и постепено се шире у унутрашњост
Балканског полуострва (Теута);
- Почињу у исто време када и ратове са Илирима, ратове са Македонијом коју покоравају 148.г.п.н.е.
- Грчку су освојили 146.г.п.н.е.
- Пергам је 133.г.п.н.е. претворен у римску провинцију
- I век п.н.е. - Галија (Гај Јулије Цезар), Египат (Клеопатра)
- I век-део Британије, Тракија, Мавретанија
- Почетком II века су завршена освајања покоровањем Дакије (Румунија)
Наставник пише на табли:
- Пунски ратови (264-146.г.п.н.е.)- три рата
- Други пунски рат (218-201.г.п.н.е.)
- 216.г.п.н.е.- битка код Кане
- „Ханибал је пред вратима!“
- II в.п.н.е.-Картагина, Македонија, Грчка, Сирија
- I в.п.н.е.-Галија, Египат
* Римска власт у освојеним земљама
Освојене области ван Апенинског полуострва су Римљани делили на провинције. Њом је управљао
римски магистрат. У провинцијама су користили политику „завади, па владај!“-то јест, различитим
слојевима становништва или различитим областима су давали и различите повластице. Ширили су
латински језик, обичаје и културу, тако да је долазило до романизације освојених области.
Наставник пише на табли:
Провинција-територијална и управна јединица у Римској држави ван Апенинског полуострва
Романизација- ширење римске културе, језика, обичаја, писма...
* Устанци робова
Наставник у главним цртама предаје о положају робова у римској држави. Истиче да је Рим највећа
робовласничка држава старог века. Роб је„оруђе које говори“. Робовласник га је могао продати,
поклонити, купити, ослободити...Образовани робови су били писари, учитељи, лекари...
Објашњава ко су гладијатори (слике на странама 116. и 117.)
Описује највећи устанак робова-Спартаков устанак (74-71.г.п.н.е)
Наставник пише на табли:
Спартаков устанак (74-71.г.п.н.е).-највећи устанак робова
* Реформе браће Грах (овај део и остатак лекције може да се пребаци и у следећу лекцију као
уводни, ако наставник процени да треба)
Наставник описује пропадање римских сељака и покушајима браће Грах, народних трибуна, да тај
положај поправе доношењем аграрне реформе (подела земље сељацима), којом је требало обновити
слободно сељаштво и ојачати римску војску. Тиберије Грах је убијен 133.г.п.н.е, а Гај Грах 121.г.п.н.е.
Због пропадања сељака, а самим тим и слабљења војске, долази до њене реформе и у војску почињу
сада да се примају и пролетери (римски грађани без ценза) поједини савезници.... Готово читаво
слободно становништво Италије почетком I в.п.н.е. добија права римског грађанства да би били
војници. Војска и њене војсковође добијају све већу моћ.

* Грађански ратови
Наставник у кратким цртама истиче узрок, ток и последице грађанских ратова у Римској држави у I
веку пре нове ере.
Римски политички живот почиње да се дели на: оптимате (заступали интерес нобилитета, богатог
грађанства) и популаре (заступали сеоски и градски плебс). У I в.п.н.е. почињу грађански ратови у
Римској републици. Да би се средила ситуација поједине личности су биране за диктаторе (нпр.Луције
Корнелије Сула, диктатор од 82-79.г.п.н.е.). Пошто ни диктатори нису могли да потпуно среде стање
у држави на дуже време, током I в.п.н.е.су склопљена два тријумвирата (савез тројице војсковођа).
Први тријумвират (Гај Јулије Цезар, Гнеј Помпеј и Марко Лициније Крас) од 60-53.г.п.н.е.. Пошто је
Цезар све већу моћ концентрисао у својим рукама (био је диктатор, доживотни трибун, цензор, велики
понтифик, император, конзул), присталице републике су га убиле 44.г.п.н.е-„Зар и ти, сине Бруте!“слика и текст на 118. страни
После Цезаровог убиства је склопљен Други тријумвират (Марко Антоније, Гај Октавијан и Емилије
Лепид) од 43-31.г.п.н.е. Ни овај савез није дуго трајао. Као победник у међусобним борбама је изашао
Октавијан. Он је 27.г.п.н.е. добио од Сената титулу Августа (узвишени) и од те године почиње период
Римског царства.
Наставник пише на табли:
I в.п.н.е.
- грађански ратови
- Гај Јулије Цезар – војсковођа, убијен 44.г.п.н.е.
- Октавијан Август-27.г.п.н.е.- почетак Римског царства
Завршни део часа:
Уколико остане времена одговорити на питања на 119. страни.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Урадити питања у Радној свесци од 73-77. стране.
Изглед табле:
Рим-светска сила старог века
Римска војска-дисциплинована, добро обучена, опремљена, организована...
Легија-основна једниница римске војске
Тријумф-свечана поворка која се организује за победничку војску
- Пунски ратови (264-146.г.п.н.е.)- три рата
- Други пунски рат (218-201.г.п.н.е.)
Пунски ратови
- 216.г.п.н.е.- битка код Кане
- „Ханибал је пред вратима!“
- II в.п.н.е.-Картагина, Македонија, Грчка, Сирија
- I в.п.н.е.-Галија, Египат
Провинција-територијална и управна јединица у Римској држави ван Апенинског полуострва
Романизација- ширење римске културе, језика, обичаја, писма...
I в.п.н.е.
- Спартаков устанак (74-71.г.п.н.е).-највећи устанак робова
- грађански ратови
- Гај Јулије Цезар – војсковођа, убијен 44.г.п.н.е.
- Октавијан Август-27.г.п.н.е.- почетак Римског царства

Час број 27.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Рим у доба Републике
Тип часа: обнављање
Циљ часа:
- Утврђивање чињеница везаних за постанак града Рима и Рим у доба Републике
- Утврђивање знања о историјским личностима: Ромулу и Рему, Ханибалу, Гају Јулију Цезару
- Развијање умења сналажења на историјској карти
- Развијање умења анализе историјских извора
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: дијалошка, демонстративна, текст метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8, 1.1.9; 1.2.1; 1.2.4;
Очекивани исходи:
Наведени су у предходним лекцијама
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (106-119. стране)
Радна свеска (69-77. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама: Постанак Рима и Рим-светска сила старог века
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим
Корелација:
Грађанско: република, сенат, скупштина, робови, грађански рат
Географија: Средоземно море: Галија (Француска), Картагина, Грчка, Македонија, Сирија, Египат,
Балканско полуострво, Рим, Апенинско полуострво, Тибар, Кана
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности израде и доношења домаћег.
Главни део часа:
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Постанак Рима (69-72)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Рим-светска сила старог века (73-77)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.

Домаћи:
Да у уџбенику, енциклопедијама, интернету пронађу бар једну биографију римског цара рођеног на
територији Србије тј. некадашње римске провинције Горње Мезије и запишу је на папир А-4.
Изглед табле:-

Час број 28.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Рим у доба Царства (принципат, Трајанови ратови на Дунаву, доминат, Централни Балкан у Антици-остаци)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Уочавање узрочно-последичних веза –ширење Рима, а потом његово пропадање
-Усвајање кључних знања о Римском царству: хронолошке и просторне одреднице, подела Царства на
провинције
-Упознавање начина и уочавање значаја проучавања прошлости у Србији (нпр. порекло 17 римских
царева)
- Стицање знања о траговима римске државе на Балкану, Србији
- Усвајање знања о важним личностима Старог века: Октавијану Августу, Трајану, Диоклецијану,
Константину Великом
- Развијање умења коришћења историјске карте
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода,
прављење каталога
Стандарди: 1.1.4; 1.1.6; 1.1.8, 1.1.9; 1.2.4; 2.1.1
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна шта је то Трајанова табла - Зна ко су: Октавијан Август и - Зна ко је Трајан и у чему
- Зна да покаже, уз помоћ
Константин Велики ( 306-337)
његов значај
наставника, на карти:
и у чему је њихов значај
- Зна када је основан
Сингидунум, Наисус,
- Зна на карти да покаже:
Константинопољ ( 330.г)
Сирмијум, Гамзиград,
Римске провинције на тлу
- Уз помоћ карте, може да
Константинопољ
Србије и значајније римске
именује државе, које се данас
- Зна ко су, уз помоћ
градове на тлу Србије
налазе на местима некадашњих
наставника: Гај Јулије Цезар,
- Зна да објасни појам
римских провинција, као и
Октавијан Август и
романизација и да у садашњем градове, који су настали на
Константин Велики ( 306-337)
времену препозна њене трагове местима некадашњих римских
- Зна да наведе хронолошке
- Зна да објасни од када до када градова на Балкану
одреднице Римског царства
траје Римско царство и како
- Уме да објасни зашто се један
-Зна да наведе Римске
смо поделили тај период
период Римског царства зове
провинције на тлу Србије, уме,
принципат, а зашто други
уз помоћ наставника, да их
доминат
прочита са карте
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (117-133. стране)
Радна свеска (78-86. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Повезаност са претходним градивом:
Са предходном лекцијом: Рим- светска сила Старог века
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим и градивом шестог разреда -Византија

Корелација:
Географија: Средоземно море: Грчка, Македонија, Сирија, Египат, Балканско полуострво, Сремска
Митровица, Београд, Ниш, Румунија
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности израде и доношења домаћег.
* Наставник обнавља градиво из предходне лекције кроз следећа могућа питања:
1. Покажите на карти куда се Римска држава проширила у време Републике?
2. Шта је омогућило Римљанима да толико прошире своју државу?
3. Које су биле последице римских освајања у доба Републике?
4. Ко је Гај Јулије Цезар?
5. Којим догађајем се завршава Римска република?
6. Ко је био први римски цар?
Наставник издваја тему часа: Рим у доба царства
Главни део часа:
* Октавијан Август (27.г.п.н.е.-14.г.н.е.) и увођење принципата
Наставник описује у кратким цртама период увођења принципата и главне карактеристике
Октавијанове владавине.
После дугогодишњих грађанских ратова, проскрипција, конфискација, војних мобилизација, бекства и
устанака робова, Римљани теже миру - Pax Romana. Принципат је посебна врста монархије, који је
засновао Октавијан Август 27.г.п.н.е. У њему су се сачувале старе републиканске установе, али власт
припада принцепсу-првом сенатору и првом човеку у држави. Аugustus - узвишени princeps senatusпрви међу сенаторима. Октавијан је у својим рукама сконцентрисао низ републиканских магистратура:
цензор, империум, конзул, трибун, велики понтифик... Мења се значење речи император. У доба
републике давана је војсковођи-победнику и трајала је од победе до тријумфа. Од овог времена сви
римски монарси се зову императорима. Главна девиза му је била да народу треба дати:“хлеба и игара“.
Војска је реформисана и постала је стална најамничка војска (25 легија). Помоћне трупе су
попуњавали провинцијалци.
У његово време је био велики устанак Илира назван Батонов устанак (6-9. г.), као и велики пораз
Римљана од стране германских племена у Теутобуршкој шуми 9.г, када су потпуно поражене и
уништене три римске легије. „Варе, Варе, врати ми моје легије!“.
Наставник пише на табли:
Принципат - траје од Октавијана Августа (27. г.п.н.е.-14.г.н.е) до Диоклецијана (крајем III века)
Октавијан Август –принцепс сенатус
* Ширење царства-династије у прва два века нове ере
Наставник у кратком предавању истиче кључне моменте у владавини римских царева у доба
принципата: однос према хришћанима, изградња Рима (Колосеум), проширење Царства...
Август није имао мушких потомака, иако се три пута женио. Имао је ћерку Јулију. Као наследника је
именовао пасторка, сина своје треће жене Ливије Друзиле-Тиберија.
Октавијан је основао прву династију Јулијеваца-Клаудијеваца коју чине:
Тиберије (14-37)
Калигула (37-41)
Клаудије (41-54) – започео освајање Британије, припојио Мавретанију и Тракију
Нерон (54-68)-спалио Рим, оптужио хришћане; Сенека

Флавијевци (69-96) – Веспазијан (69-79), Тит (79-91)-Колосеум (слика 122. страна), Домицијан (9196).
Антонини:
Нерва (96-98)
Трајан (98-117)- освојио Дакију 106.г; Трајанова табла (129. страна); 123 дана трајале игре у част
победе над Дачанима; 10.000 гладијатора и 11.000 дивљих звери; Трајанов стуб (123. страна)
Хадријан (117-138)-почиње војска да се попуњава становништвом провинција, без обзира да ли
припадају римском грађанству или не
Антонин Пије (138-161)
Комод(180-192)
Севери...
Каракала 212.г. дао права римског грађанства свим слободним становницима Царства...
Наставник пише на табли:
I век – Британија, Мавретанија, Тракија
Трајан (98-117) - освојио Дакију
Трајанова табла
* Анализа карте на 121. страни
Наставник поставља ученицима питања уз карту на 121. страни:
1. Покажите на карти територије које је Рим припојио до 44.г.п.н.е.?
2. Куда се Рим проширио од 44.г.п.н.е. до 284.г?
3. Где се налази Сирмијум?
4. Где се налази Мезија?
* Доминат
Наставник у основним цртама презентује доба домината: хронолошке одреднице, као и разлику
између принципата и домината. Диоклецијан (284-305) је рођен у Далмацији. Прекинуо је са
Августовим системом принципата, по коме је цар третиран као сенатор и први грађанин, који ужива
највећи ауторитет и има специјална овлашћења. Диоклецијан је установио нови систем властиДОМИНАТ, где је цар-доминус, неограничени господар свих својих поданика без обзира на ранг и
сталешки положај. Он се сматра инкарнацијом божанства, облачи се у свилу и пурпур и уводи
проскинезу (падање ничице на колена пред владарем).
Због величине царства, бројних устанака, ради ефикасније одбране граница, дели државу на 12 делова
тзв. дијецеза, а власт међу четворицом владара тзв. тетрархија ( 2 августа и 2 цезара) . Међу њима је
дошло до борбе за власт у којој је победио Константин Велики (306-337). Он је преместио престоницу
из Рима у Константинопољ 330. године.
Наставник пише на табли:
Доминат –од Диоклецијана (крај III века) до пада Западног римског царства (476)
Доминус-господар
Константин Велики (336-337)
330.г.-премештена престоница из Рима у Константинопољ
* Римски цареви на тлу Србије
Наставник ће подсетити ученике на праисторијска налазишта на тлу Србије: Лепенски вир, Винчу и
Старчево.
Потом ће на страни 126. на карти показати народе који су насељавали Балканско полуострво у време
римског освајања: Илире, Келте, Дачане, Трачане, Грке..
Подсетити ученике на хронологију освајања ових територија од стране Римљана: (Теута, Батонов
устанак, Тракија, Дакија)…- карта на 148. страни
Истаћи да су Римљани донели на ове просторе: унапређење земљорадње, трговине, рударства,

занатства, градили су путеве и градове. Негативна страна римске управе је претварање поробљеног
становништва у робље и романизација.
У току излагања наставник ће поменути и показати на карти, римске провинције на тлу Србије (карта
на 130. и 148.страни): Мезија, Далмација, Панонија и најпознатије римске градове на тлу Србије:
Сирмијум, Сингидунум и Наисус. Пoсебну пажњу указати Галеријевој палати у Гамзиграду-Felix
Romiliana ( 132. страна слика и текст).
Ученици су имали за домаћи да пронађу биографију бар једног римског цара рођеног на територији
данашње Србије, некадашње римске провинције Мезије. Ученици излажу своје радове на папиру А-4,
које наставник слаже по хронолошком редоследу на зиду учионице и тако прави каталог римских
владара на тлу Србије.
Наставник пише на табли:
Балканско полуострво у доба Римског царства
Римске провинције на тлу Србије: Мезија, Панонија, Далмација
Римски градови на тлу Србије: Сирмијум, Наисус, Сингидунум, Виминацијум...
Галеријева палата у Гамзиграду-Felix Romuliana
Завршни део часа:
Уколико остане времена одговорити на питања на 125. страни.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Урадити питања у Радној свесци од 78-86. стране.
Изглед табле:
Рим у доба царства
Принципат - траје од Октавијана Августа (27. г.п.н.е.-14.г.н.е) до Диоклецијана (крајем III века)
Октавијан Август –принцепс сенатус
I век –Британија, Мавретанија, Тракија
Трајан (98-117) - освојио Дакију
Трајанова табла
Доминат –од Диоклецијана (крај III века) до пада Западног римског царства (476)
Доминус-господар
Константин Велики (336-337)
330.г.-премештена престоница из Рима у Константинопољ
Балканско полуострво у доба Римског царства
Римске провинције на тлу Србије: Мезија, Панонија, Далмација
Римски градови на тлу Србије: Сирмијум, Наисус, Сингидунум, Виминацијум...
Галеријева палата у Гамзиграду-Felix Romuliana

Час број 29.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Пад Западног Римског царства (почетак Велике сеобе, подела Царства и пад Царства)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
- Усвајање основних знања везаних за узроке пропадања Римског царства и покушајима његовог
спасавања
- Усвајање знања о хронолошким и просторним карактеристикама Велике сеобе народа (Када? Ко?
Где? Куда?)
-Усвајање појмова: Западно и Источно римско царство, варвари, сеоба народа
-Развијање умења коришћења карте
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода, текст
метода
Стандарди: 1.1.4; 1.1.6; 1.1.8, 1.1.9; 1.1.10; 1.2.4; 2.1.1
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна хронолошки прецизно
годину и век када је био пад
Западног Римског царства
(476.г)
- Зна да објасни ко су варвари и
шта је то Велика сеоба народа
- Зна ко су Хуни

- Зна да објасни разлоге за
поделу Римског царства крајем
IV в и да је покаже на карти
-Зна ко су Вандали и уме да
објасни њихову улогу у
пропадању Царства
-Зна да објасни узроке
пропадања Римског царства

- Зна којим догађајем и када је
почела Велика сеоба народа
(Пролазак Хуна кроз Врата
народа 375.г.)
- Зна ко су Готи и какав је
њихова улога у пропадању
Римског царства

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (148-153. стране)
Радна свеска (95-98. стране)
Радна свеска (97.страна)- Опис Хуна, Амијана Марцелина
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Повезаност са претходним градивом:
Са предходном лекцијом: Римско царство
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим и градивом шестог разреда – Велика сеоба народа и Византија
Корелација:
Географија: Европа, Азија, Африка, Западно римско царство, Источно римско царство, Рим,
Константинопољ

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности израде и доношења домаћег.
* Наставник обнавља градиво из предходне лекције кроз следећа могућа питања:
1. Покажите на карти куда се Римска држава проширила у време Републике и Царства?
2. Које су биле последице римских освајања у доба Царства?
3. Од када до када трају принципат и доминат?
4. У чему је разлика између принципата и домината?
5. Именујте и покажите римске провинције на територији данашње Србије?
6. Именујте и покажите на карти римске градове на тлу Србије?
Наставник издваја тему часа: Пад Западног римског царства
Главни део часа:
* Узроци пропадања Римског царства
Наставник подсећа на период увођења домината и описује у кратким цртама проблеме са којима се
сусретало Римско царство у том периоду, након престанка освајања: нема више прилива робова,
грађански ратови, побуне робова, несигурност на путевима, самим тим пропадање трговине; огромне
спољне границе, које треба бранити од све чешћег напада варвара; војска која се попуњава
провинцијалцима, варварима, честа смена царева...
Покушај заустављања пропадања римског царства је било увођење домината и колоната (124. страна).
Пошто је био све мањи број робова, а постојећи су били незаинтересовани за производњу, почео је да
се развија тзв.колонатски систем - колон је добијао земљу у закуп, уз обавезу давања дела прихода
власнику поседа, а плаћали су порез и држави. Пошто држава током времена повећава порезе, колони
почињу да се буне, заједно са робовима.
Цар Диоклецијан је покушао да подели царство ради лакшег управљања, али пошто је дошло до
сукоба међу самим тетрарсима, цар Константин је, опет, ујединио власт у Царству и преместио је
престоницу из Рима у Константинопољ (330.г.).
Да би се огромна територија Римског царства лакше контролисала, римски цар Теодосије (слика
страна 149.) дели Царство 395. године на Источно и Западно (карта 148. страна). Прво показује
наставник поделу Царства, а онда излази неколико ученика да на карти Света покаже то исто.
Наставник пише на табли:
395.године-подела Римског царства на Источно и Западно
* Велика сеоба народа
Уз помоћ карте на 150. страни наставник у кратким цртама описује и показује Велику сеобу народа.
Не датељисати превише, због тога што ће се ова лекција, опет, детаљније радити у шестом разреду.
Пролазак Хуна кроз Врата народа 375. године се узима за почетак Велике сеобе народа у Европи, која
ће у коначном довести до пропасти Западног римског царства и стварања варварских држава на
његовој територији.
Прочитати текст у Радној свесци на 97. страни опис Хуна Амијана Марцелина. Ученици читају текст
индивидуално, а фронтално се одговара на питања.
Хуни су ојачали под влашћу Атиле „Бича божијег“, ког су Римљани успели да зауставе тек 451.г. у
бици на Каталаунским пољима (показати на карти). Након Атилине смрти Хунски племенски савез се
распао.
(Испричати неке од легенди, које су остале о Атили: нпр о томе како је сахрањен и где: у Тиси, да му
је тело стављено прво у златни, па у сребрни, па у гвоздени ковчег; да су поубијани сви они који су
учествовали у сахрани да не би одали место где почива Атила...)

Рим „вечити град“, је у V веку, чак два пута био опљачкан, од стране Визигота (410.г.) и Вандала
(455.г)- вандализам.-свако безразложно разарање, пре свега уметничких дела, али и других
материјалних добара
Наставник пише на табли:
375.година-Хуни из Азије долазе у Европу и долази до Велике сеобе народа
Рим су опљачкали Визиготи и Вандали (вандализам)...
* Пад Западног римског царства
Наставник у кратким цртама предаје о паду Западног римског царства, о томе како је последњег
западноримског цара Ромула Августула свргао са власти Одоакар, заповедник германских најамника
476. године. (Занимљивост- оснивач града Рима-Ромул, а последњи западноримски цар Ромул, истог
имена).Одоакра, је победио Теодорих, и у Италији је створио нову државу са престоницом у Равени.
Наставник пише на табли:
476. година-пад Западног римског царства
Завршни део часа:
Уколико остане времена одговорити на питања на 153. страни.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Урадити питања у Радној свесци од 95-98. стране.
Изглед табле:
Пад Западног римског царства
395.године-подела Римског царства на Источно и Западно
375.година-Хуни из Азије долазе у Европу и долази до Велике сеобе народа
Рим су опљачкали Визиготи и Вандали (вандализам)...
476. година-пад Западног римског царства

Час број 30.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Рим у доба Царства
Тип часа: утврђивање
Циљ часа:
- Утврђивање хронолошких и просторних одредница и чињеница везаних за развој и пропадање
Римског царства
- Утврђивање знања о историјским личностима: Гају Јулију Цезару, Октавијану Августу, Константину
Великом, Трајану
- Развијање умења сналажења на историјској карти
- Развијање умења анализе историјских извора
Облик рада: фронтални
Метод рада: дијалошка, демонстративна, текст метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8, 1.1.9; 1.2.1; 1.2.4; 2.1.1;
Очекивани исходи:
Наведени су у предходним лекцијама
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (117-133. и 148-153 стране)
Радна свеска (78-86. и 95-98. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Ђ. Даутовић, М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама: Рим у доба Царства и Пад Западног римског царства
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим
Корелација:
Географија: Европа, Азија, Африка, Средоземно море, Балканско полуострво, Рим, Источно и Западно
римско царство, Сирмијум, Наисус, Сингидунум, римске провинције на Балкану
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности израде и доношења домаћег.
Главни део часа:
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Рим у доба царства (78-82)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Балканско полуострво у праисторији и антици
(83-86)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Крај античког света и пад Западног римског
царства (95-98)

Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
Наставник води рачуна да сви ученици одговарају.
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Уколико остане времена игра пантомиме.
Инструкција наставника: По принципу добровољности ученици се јављају и представљају другим
ученицима било коју личност из целокупног досадашњег градива. Онај ко показује добија плус у
евиденцији наставника, као и онај ученик, који погоди о којој личности је реч.
Домаћи:
Да на ленту времена унесу све важне године из римске историје, које смо до сада учили.
Изглед табле:-

Час број 31.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Римска култура (религија, уметност, наука, свакодневни живот)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
-Упознавање са основним одликама римске културе и усвајање основних појмова везаних за њу:
Трајанова табла, римски богови (Јупитер, Марс, Венера), Тацит, Колосеум, римски путеви, мостови,
водовод-аквадукт, терме
- Усвајање знања о остацима римске културе до данас: римском праву, писмо-латиница, називи
планета, називи месеци, календар, латински језик...
- Развијање умења анализе текста и сликовног материјала
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода, текст
метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8, 1.2.1; 1.2.3; 2.1.4;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Зна да примени појам
политеизам на примеру римске
религије
- Зна да именује главне римске
богове: Јупитера, Марса и
Венеру
- Зна да именује најзначајније
римске остатке на тлу Србије

- Зна ко је Тацит и у чему је
његов значај
-Уме да препозна остатке
римске културе на сликама
(Колосеум, аквадукт, латиница, славолуци...)

-Зна да објасни појам
романизација

- Зна да упореди основне грчке
и римске богове
- Уме да препозна елементе
римске културе у календару,
именима планета,бројевима...

(Трајанова табла, Гамзиград)

Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (134-141. стране)
Радна свеска (87-89. стране)
Радна свеска, текст на 89. страни
Графофолија са мапом ума Римска култура, или наставник може да ископира по примерак шеме за
сваког ученика
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Повезаност са претходним градивом:
Са свим лекцијама из поглавља Стари Рим и лекцијом Грчка култура
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим
Корелација:
Ликовно васпитање: мозаик, портрет, рељеф

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности израде и доношења домаћег.
* Наставник тражи од ученика да отворе уџбеник на страни 120. и да прочитају уводни текст, који се
односи на месеце у римском календару. Уз текст могућа питања су:
1. Да ли знате по чему је назив календар добио име? (По изразу Календе, који је у римском
календару означавао први дан у месецу)
2. По коме су називи месеци у години добили име?
(Јануар по римском богу Јанусу-бог почетка и краја свих ствари; Фебруар по етрурском богу Фебрусу; Март по
римском богу Марсу; Април је посвећен Венери, добио име по латинском глаголу аперире-открити, указати,
алудирајући на пролеће и биљни свет; Мај по грчкој богињи Маји; Јун по римској богињи Јунони; Јул по Гају Јулију
Цезару; Август по Октавијану Августу; септембар, октобар, новембар и децембар су добили име по римским
бројевима: септем, окто, ноне, децим)

(Наставник овде може да убаци и објашњење о реформи календара, која је спроведена у време
Гаја Јулија Цезара-Јулијански календар)
3. Где још препознајемо трагове римске културе у свакодневном животу? (латински језик,
латиница, римске бројке, називи за планете, многи изрази: форум, тријумф, ветеран,
император, динар, терма....)
Наставник издваја тему часа: Римска култура
Наставник објашњава да ће римску културу учити, као и грчку, преко посебне шеме. Како наставник
буде предавао тако ће ученици писати део по део у свеске. Ученици треба да виде целу шему ради
бољег распоређивања простора у свесци. Писати на две стране свеске. На крају ће, поред сваког појма,
нацртати неки знак, слику, симбол, који их на њих буде подсећао до завршетка часа.

Главни део часа:
* Римска религија
Наставник кроз кратко предавање истиче кључне тезе везане за римска веровања: да су под великим
утицајем Етрураца (Јупитер, Јунона, Минерва, гатање...) и Грка (пантеон богова, храмови...).
Истиче главне римске богове и прави пандан са грчким: Јупитер-Зевс; Јунона-Хера; Венера-

Афродита; Минерва-Атина; Арес-Марс; Нептун-Посејдон; наставник тражи од ученика да се подсете
шта персонификују поједини грчки богови?
Како се зову најпознатији храмови у Атини? (Партенон -85. страна и Ерехтејон-81. страна)
Упоредити изглед Партенона и Ерехтејона са Пантеоном (135. страна).
Истаћи да су и римски цареви себе сматрали божанствима, а да се први деификовао Гај Јулије Цезар,
мада он није био цар.
Прочитати текст на 135. страни о смрти цара Клаудија и о божанским предзнацима његове смрти.
Одговорити на питања испод текста.
На реконструкцији Рима и Форума Романума (108. и 139. страна) уочити храмове? Где се налазе, како
се зову?
Ученици преписују део шеме под називом Веровања
* Архитектура
Римљани су свој практични дух исказали у многим грађевинским делима:
- градећи путеве, којим су премрежили цело своје царство, „Сви путеви воде у Рим“; слика на
149. страни- изглед дела римског друма
- Форум, главни градски трг, анализирати слику на 108. страни, кроз могућа питања: које зграде
окружују трг? Анализирати слику на 139. страни, да уоче које још форуме уочавамо на овој
реконструкцији Рима?
- Славолук (112. страна), прочитати текст поред слике и одговорити на питања испод текста. На
овој слици показати рељефе којим је украшен славолук. Истаћи да се славолуци другачије зову
тријумфалне капије.
- Терме- јавна купатила, ученици треба да уоче терме на реконструкцији Рима на 139. страни.
Повезати Каракалине терме у Риму-остаци (136. страна) са реконструкцијом Рима (139. страна).
- Аквадукт-водовод (слика на 137 страни).
- Амфитеатар-Колосеум (фотографија на 122. страни) и Циркус максимус (137. страна).
Упоредити ове грађевине са садашњим модерним стадионима. Пронаћи на илустрацији
реконструкције Рима (139. страна) Циркус Максимус и Колосеум. Где се налазе? Чему су
служили? Како су се забављали Римљани? Прочитати текст на 149. страни организовању трка
четворопрега у Константинопољу. Одговорити на питања.
- Како су украшавали ове грађевине? Погледати на 124, страни пример рељефа и портрета царева
из времена тетрархије.
- На 117. и 136. страни видети пример мозаика. Подсетити се шта је то мозаик?
Ученици преписују део шеме под називима: Забава и Архитектура
* Анализа текста и слике
Прочитати текст на 89. страни Радне свеске где Амијан Марцелин описује улазак цара Констанција II
у Рим. Могућа питања за ученике су:
1. Којим грађевинама у Риму је био задивљен Констанције у овом одломку?
2. Пронађите те грађевине на реконструкцији Рима?
3. Чиме је Констанције био задивљен, како описује те грађевине?
* Књижевност
Књижевноост је углавном рађена по узору на грчку. Тако је Вергилије написао свој чувени еп
Енеиду, по узору на Хомерове епове Илијаду и Одисеју.
Подсетити се значења појма еп, садржаја ових епова, као и легенде о оснивању града Рима.
У време Октавијана Августа је дошло до процвата књижевности, а неки од најбољих стваралаца
лирске поезије тог доба, су били Овидије и Хорације.
Ученици преписују део шеме под назом Књижевност

* Наука
Наставник описује школовање у Старом Риму. Истиче значај развијања наука, као што су историја,
право и реторика, то јест наука, које су задовољавале потребе политичког живота и потребе велике
државе. Истиче најзначајније представнике ових наука. Развијале су се природне науке, али не толико
као друштвене. Прочитати текст о Галену, чувеном римском лекару на 139. страни. Одговорити на
питања испод текста.
Ученици преписују део шеме под називима Наука и Утицај
*Свакодневни живот старих Римљана
Анализирати слику на 140. страни-изглед једне аристократске куће. Описати улогу оца у
традиционалној римској породици. Описати као пандан положај робова у Римском царству.
Упоредити односе у римској породици некада и данас.
Завршни део часа:
Уколико остане времена одговорити на питања на 141. страни.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Домаћи:
Урадити питања у Радној свесци од 87-89. стране.
Ученици треба да у шему поред сваког појма нацртају неки знак, симбол, који их на тај појам подсећа.
Изглед табле:

Час број 32.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Хришћанство (појава хришћанства, прогони хришћана, цар Константин и Милански едикт)
Тип часа: обрада
Циљ часа:
- Усвајање чињеница и појмова везаних за настанак и развој хришћанства: Исус Христос, Библија,
хришћанство, апостоли, Стари и Нови завет, хришћанска ера, јеванђеља, Милански едикт (313.г)
- Разумевање историјских процеса и токова – постанак и развој хришћанства
Облик рада: фронтални
Метод рада: монолошко-дијалошка, демонстративна, смислено вербално рецептивна метода, текст
метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8, 1.1.9; 1.2.1; 1.2.3;
Очекивани исходи:
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
- Повезује Хришћанство са
- Зна да објасни зашто су били -Зна који владар је и када
монотеизмом
прогони хришћана
признао хришћанство у
- Зна ко је оснивач
- Зна хронолошки прецизно
Римском царству
хришћанства (Исус Христос)
када и којим документом је
- Уме да објасни значај Божића
-Зна да покаже на карти
признато хришћанство
и Васкрса за хришћане
(Милански
едикт
313.г.)
Јерусалим
-Зна да опише живот и
- Зна ко су апостоли и
јеванђелисти и у чему је њихов делатност Исуса Христоса
значај
- Зна да именује свету књигу
хришћана (Библија) и из чега
се састоји (Стари и Нови завет)
- Зна да препозна симболе
хришћанства
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (142-147. стране)
Радна свеска (90-93. стране)
Радна свеска, текст на 92. страни
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Библија
Повезаност са претходним градивом:
Са свим лекцијама из поглавља Стари Рим и Стари исток (Јудаизам, Јевреји, Мојсије)
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из поглавља Стари Рим, као и са целокупним градивом шестог разреда
Корелација:
Географија: Јерусалим, Рим, Константинопољ, Витлејем
Веронаука: Библија, јеванђеља, апостоли, хришћанство, јудаизам, Исус Христос, Божић, Васкрс

СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности израде и доношења домаћег.
* Наставник обнавља предходно градиво следећим могућим питањима:
1. Која је прва монотеистичка вера Старог века? (Јудаизам)
2. Који народ је створио јудаизам? (Јевреји)
3. Како се зове књига чији је један део Стари завет? (Библија)
4. Како се зове личност представљена на слици на страни 142? (Исус Христос)
Наставник издваја тему часа: Хришћанство
Главни део часа:
* Настанак хришћанства
Наставник кроз кратко предавање упознаје ученике са ширим друштвеним контекстом и временом кад
се појавио Исус Христос.
Римско друштво је било у кризи због грађанских ратова, сиромаштва, сталних борби за власт. Римска
управа у источним провинцијама је сметала народу. Због свега овога, људи траже веру која ће им
пружити утеху.
У јудаизму, у Старом завету, каже се да ће се појавити Месија-божји изасланик, који ће људе
ослободити свих патњи и страдања. Хришћани верују да је тај месија-Исус Христос, богочовек, који
се родио почетком нове ере. Зато хришћани од његовог рођења рачунају нову еру, тзв. хришћанска
ера. Мајка је Марија (Богородица), а отац Јосиф, мада је то у ствари Бог. Они су живели у Назарету,
али су због пописа становништва дошли у Јерусали, иако је Марија била пред порођајем. Исус
Христос је рођен у пећини у Витлејему, градићу поред Јерусалима, јер су ту једино нашли смештај.
Тада су се малом Исусу, по предању, поклонила три мудраца са Истока.Наставник показује Јерусалим
и Витлејем на карти, на страни 143.
* Анализа текста, историјског извора на 146. страни,
Ученици читају текст, који говори о рођењу Исуса Христоса и одговорају фронтално на питања испод
текста.
Наставник пише на табли:
-Јудаизам, Стари завет
-Исус Христос-оснивач хришћанства
-Рођењем Исуса Христоса почиње нова, тзв. хришћанска ера
*Распеће и Васкрс Исуса Христоса
Исус Христос се крстио на реци Јордан у својој 30-ој години и крстио га је Јован Крститељ. Следеће
три године Исус Христос путује по целој Јудеји и чини чуда: помаже болеснима, исцељује, теши,
слепи су прогледали, неми проговорили, непокретни проходали... Исус Христос је оптужен од стране
јеврејских првосвештеника да проповеда лажну веру и буни народ против државе, па га је 33. г.
римски намесник Јудеје Понтије Пилат осудио на смртну казну распећем на крст.
Анализа текста у Радној свесци о суђењу Исусу Христосу, на 92 страни.
Ученици треба да прочитају текст и фронтално одговоре на питања испод текста.
Распет је у петак, а васкрсао у недељу. Васкрс је кључни догађај хришћанства.
Они који су описали Исусов живот се зову јеванђелисти и има их четири: Марко, Матеј, Лука и Јован
и то је први део Новог завета. Његови ученици се зову апостоли и има их 12.

Након Христовог васкрсења, апостоли крећу да шире хришћанство по целом свету.
Наставник пише на табли:
-33.г.Исус Христос је разапет на крсту на Голготи у Јерусалиму
-Васкрс – најзначајнији хришћански празник
-Ученици Исуса Христоса се зову апостоли (12)
-Јеванђелисти су описали живот Исуса Христоса (4)
-Библија, света књига хришћана, састоји се из Старог и Новог завета
*Прогони хришћана
Хришћани се нису директно, оружјем борили против римске власти, али су тврдили да су сви људи
једнаки, нису признавали цареве за врховно божанство и одбацили су паганство, што је био довољан
разлог да их римска власт прогони.
Међу највећим прогонитељима хришћана су били римски цареви Нерон и Диоклецијан.
Прочитати текст на 145. страни („За оне који желе више“) о томе како је Нерон казнио хришћане за
наводно подметање пожара у Риму.
Хришћани су се од прогонитеља често крили у катакомбама (фотографија на страни 146.). Наставник
објашњава реч катакомба.
* Признавање хришћанства
Константин Велики је признао хришћанство за званичну веру у Царству, равноправну са другим
верама 313. године Миланским едиктом. Прочитати текст на страни 145.(„За оне који желе више“)
* Прочитати и проанализирати текст Миланског едикта (Прилог 1.) кроз следећа могућа питања:
1. Ко је донео Милански едикт?
2. Када је донет Милански едикт?
3. Којим религијама је дозвољено да постоје?
4. Којој религији је дато посебно место у Миланском едикту?
5. Шта Милански едикт предвиђа за раније одлуке везане за хришћане?
Цар Теодосије је крајем IV века признао хришћанство за једину и званичну веру у Римском царству.
Наставник пише на табли:
- 313. године-Милански едикт-цар Константин је прихватио хришћанство као равноправну веру у
Римском царству
-крајем IV века –цар Теодосије је признао хришћанство за главну и једину веру у Римском царству
Завршни део часа:
Уколико остане времена одговорити на питања на 147. страни.
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Наставник подсећа ученике да ће следећи час проверавати лекције Римска култура и Хришћанство, а
да ће потом бити провера читаве области Стари Рим.
Домаћи:
Урадити питања у Радној свесци од 90-93. стране.

Изглед табле:
Хришћанство
-Јудаизам, Стари завет
-Исус Христос-оснивач хришћанства
-Рођењем Исуса Христоса почиње нова, тзв. хришћанска ера
-33.г.Исус Христос је разапет на крсту на Голготи у Јерусалиму
-Васкрс – најзначајнији хришћански празник
-Ученици Исуса Христоса се зову апостоли (12)
-Јеванђелисти су описали живот Исуса Христоса (4)
-Библија, света књига хришћана, састоји се из Старог и Новог завета
- 313. године-Милански едикт-цар Константин је прихватио хришћанство као равноправну веру у
Римском царству
-крајем IV века –цар Теодосије је признао хришћанство за главну и једину веру у Римском царству
Прилог 1.
Милански едикт
Акт о слободи религија у Римском царству прогласили су 313.године Константин, владар западног
дела Римског царства и Лициније, владар источног дела.
»Пошто смо се нас двојица, ја Константин Август и ја Лициније Август, срећно састали у Милану и
што смо размотрили све што се односило на јавно добро, међу свим стварима које су нам се чиниле
корисне у много чему за све, одлучили смо да дамо предност и ставимо на прво место оно што се
тицало поштовања богова и побожности и да дозволимо у исто време и хришћанима и свим другима
слободу да у побожности следе религију коју желе, тако да све оно што на небу постоји буде
благонаклоно према нама и свима онима који су под нашом влашћу.
Данас смо, дакле,донели спасоносну и правичну одлуку да апсолутно никоме не буде ускраћено право
да изабере и следи божију службу хришћанске религије и да свакоме буде слободно да ум свој окрене
оној религији за коју сматра да је у складу са његовим ставом тако да то божанство нама буде
благонаклоно, брине о нама и пружи нам своју бригу и заштиту.
Следећи тај принцип, сложили смо се да донесемо овај рескрипт, да би оно што се налази у нашим
предходним одлукама које се тичу хришћана и које су упућене твојој побожности, а чини се потпуно
супротно и страно нашој благости, буде укинуто и да се у исто време од оних ко има споменуто
опредељење да чува хришћанску религију, може слободно и просто да га задржи без тешкоћа.»
Извор: Тријумф хришћанства: Константин, Ниш и Милански едикт", аутор Радивој Радић, Данграф,
Завод за уџбенике, Службени гласник, 2012.

Час број 33.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Римска култура и хришћанство
Тип часа: утврђивање
Циљ часа:
- Утврђивање кључних чињеница и појмова везаних за римску културу: пантеон римских богова
(Јупитер , Марс, Венера...), римски цареви-божанства, архитектура, наука (Тацит)...
- Утврђивање знања о историјским личностима: Исус Христос, Константин Велики, Теодосије
- Утврђивање кључних знања о хришћанству: Исус Христос, апостоли, јеванђелисти, Библија (Стари и
Нови завет), Милански едикт
- Развијање умења сналажења на историјској карти
- Развијање умења анализе историјских извора
Облик рада: фронтални
Метод рада: дијалошка, демонстративна, текст метода
Стандарди: 1.1.6; 1.1.8, 1.1.9; 1.2.1; 1.2.3; 2.1.1;
Очекивани исходи:
Наведени су у предходним лекцијама
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (134-147 стране)
Радна свеска (97-93. стране)
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Машкин, Историја старог Рима
Ђ. Даутовић, М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама: Римска култура и Хришћанство
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама из шестог разреда: Византија, Хришћанска црква
Корелација:
Ликовно: мозаик, рељеф, портрет
Географија: Јерусалим, Рим, Константинопољ
Веронаука: Исус Христос, Библија, јеванђелисти, апостоли, Милански едикт, Константин велики,
Голгота, Васкрс
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности израде и доношења домаћег.
Главни део часа:
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Римска култура (87-89)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.
* Провера питања из Радне свеске из лекције: Хришћанство (90-93)
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања из Радне свеске.
Остали исправљају своје одговоре.

* Провера питања из целог поглавља Стари Рим на 155. страни
Фронтално, по принципу добровољности, ученици се јављају и одговарају на питања.
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Наставник подсећа ученике да ће час после контролног бити провера њиховог знања на историјској
карти.
Домаћи:
Уколико се не стигне на часу, урадити преостала питања на крају наставне теме Стари Рим на 155.
страни.
Изглед табле:-

Час број 34.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Редни број часа::
Наставна тема: Стари век
Наставна јединица: Стари Рим
Тип часа: систематизација
Циљ часа:
- Систематизација кључних знања из ове области
- Провера ученичких знања
Облик рада: фронтални, индивидуални
Метод рада: тест
Стандарди: 1.1.4; 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.3; 1.2.4;
Очекивани исходи:
Наведени у досадашњим лекцијама
Наставна средства:
Уџбеник петог разреда (104-155. стране)
Тест
Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Литература за наставнике:
Уџбеник за V разред основне школе и радна свеска
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред основне
школе, БИГЗ
Повезаност са претходним градивом:
Са предходним лекцијама из поглавља Стари Рим
Повезаност са будућим градивом:
Са лекцијама шестог разреда из наставне теме: Европа у раном средњем веку
Корелација:
Географија, веронаука, ликовно и грађанско (све до сада наведено)
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
* Наставник води евиденцију уредности доношења домаћег.
* Наставник припрема ученике за тест
Главни део часа:
* Ученици раде тест (30 минута)
* Провера питања са теста
Ученици се јављају по принципу добровољности и одговарају на питања.
Завршни део часа:
Наставник похваљује ученике, који су били успешни на часу и води евиденцију о ангажованости
ученика у својој свесци.
Наставник подсећа ученике да следећег часа доноси тестове и да пита на историјској карти.
Домаћи:
Да ученици напишу у своје свеске избор од десет најзначајнијих личности и десет најзначајнијих
догађаја, из целокупног градива из петог разреда.

Изглед табле:Предлог провере: Ђ. Даутовић , М.Девић, Г. Марковић, Историја 5, збирка тестова из историје за пети разред
основне школе, БИГЗ

Час број 35.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Наставна тема: Све наставне теме
Наставна јединица: Све наставне јединице
Тип часа: систематизација
Циљ часа:
- Систематизација градива, кроз израду ленте времена догађаја и личности
- Развијање умења сналажења на историјској карти
Облик рада: фронтални, индивидуални рад, рад у пару
Метод рада: дијалошка метода; демонстративна
Стандарди:
1.1.9; 1.2.4;3.1.1
Очекивани исходи:
Наведени су у предходним лекцијама
Наставна средства:
- Уџбеник за V разред основне школе
- Историјске карте; атлас
- за сваки пар по пола флип чарт папира или по један А-4 папир на сваки пар
- цедуљице са појмовима за карту
Литература за наставнике:
Уџбеник петог разреда;
Кључни појмови наставе историје за крај обавезног образовања
Повезаност са претходним градивом:
Са свим лекцијама из петог разреда
Повезаност са будућим градивом:
Са свим лекцијама из будућих разреда
Корелација:Географија (сви до сада рађени појмови)
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
Наставник прегледа домаћи и води евиденцију.
Наставник доноси резултате тестова и уписује их у своју евиденцију. Наставник коментарише питања
која су најбоље и најлошије урађена и на чему би требало још радити.
Главни део:
Варијанта 1: Наставник организује ученике по паровима, а задатак је да изабране личности и догађаје са
домаћег, презентују на линији времена.
Варијанта 2: Уколико ученици желе, могу да прате одговоре на карти других ученика.
* Проверавање знања на карти.
Инструкција наставника. Сваки ученик ће добити по 1 минут да покаже по пет појмова на карти.
Појмове извлаче на цедуљицама.
Наставник прозива ученике и испитује их на карти. Требаће му један ученик као помоћ да мери време.
Критеријум: Колико појмова са цедуљице ученик покаже на карти толика је оцена.

Предлог цедуљица са појмовима:
1.
Египат
Рим
Битка на Термопилском кланцу
Галија
Винча
3.
Стара Грчка
Вавилон
Битка на Гранику
Мезија
Наисус
5.
Западно римско царство
Атина
Битка код Гаугамеле
Дакија
Сирмијум
7.
Крит
Александрија
Битка на Каталаунским пољима
Хиспанија
Гамзиград
9.
Персија
Константинопољ
Микена
Мала Азија
Средоземно море

2.
Месопотамија
Троја
Битка код Кане
Далмација
Лепенски вир
4.
Римско Царство
Јерусалим
Маратонска битка
Тракија
Сингидунум
6.
Источно римско царство
Спарта
Битка код Иса
Панонија
Виминацијум
8.
Држава Александра Македонског
Картагина
Маратонска битка
Британија
Италија
10. Додатна цедуљица
Асирија
Персија
Јудеја
Хетити
Етрурци

Уколико неко од ученика буде расположен, дати му додатну цедуљицу (са тежим појмовима) да покаже
на карти.
Завршни део:
Наставник бележи у своју свеску ангажовање ученика током овог часа и то саопштава ученицима.
Наставник подсећа ученике да ће следећи час закључивати оцене
Домаћи:
Уколико нису радили на часу систематизацију догађаја и појмова на ленти времена, то свако да уради за
себе, за следећи час.

Час број 36.
Школа:
Наставник:
Разред и одељење:
Наставна тема: Наставна јединица: Закључивање оцена
Тип часа: систематизација
Циљ часа:
- Систематизација оцена
- Развијање умења самопроцењивања
Облик рада: фронтални, индивидуални рад
Метод рада: дијалошка метода
Стандарди: Очекивани исходи:
Ученик уме да реално процени своје знање, своје могућности и да разуме на чему још треба да
ради да би унапредио своја знања и умења
Наставна средства:
Евиденција наставника
Литература за наставнике:
Закон о оцењивању
Повезаност са претходним градивом:
Са свим продуктима и активностима ученика током године
Повезаност са будућим градивом:
Развијање способности за евалуацију и самоевалуацију
Корелација:
СТРУКТУРА ЧАСА
Уводни део:
*Наставник подсећа ученике на елементе оцењивања.
Главни део:
* Сваком ученику понаособ наставник даје образложење и процену знања, постигнућа, редовност
доношења домаћих, учествовања у активностима на часу, додатног ангажовања... даје препоруке за
будући рад.
Завршни део:
Наставник пожели ученицима да се на распусту добро одморе и припреме за следећу школску
годину.
Наставник подсећа ученике да ће на почетку следеће школске године имати иницијално тестирање
из градива које су прошли у петом разреду. .
Домаћи:
-

