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1. УВОД

Приручник из предмета Историја за седми разред конципиран је тако да наставнику
пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника, као и да подстакне
идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају сваке припреме дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ИСТОРИЈЕ ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Циљ и задаци
Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и
научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних
постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање
историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе
разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и
развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика.
Задаци наставе историје су:
– стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током
наставе историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у
пуној мери реализовани;
– да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих
личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју
(политичку, економску, друштвену, културну...).
Оперативни задаци
Ученици треба да:
– усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода;
– стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку;
– стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком
влашћу;
– стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног
признања независности 1878. године;
– упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку;
– упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку;
– стекну знања о знаменитим личностима новог века;
– развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима;
– стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
УСПОН ЕВРОПЕ
(Европа од краја XV до краја XVIII века)
Основне одлике новог века (појам „нови век”, хронолошки и просторни оквири).
Велика географска открића (научно-технолошка открића као предуслов –
унапређивање бродоградње, усавршавање компаса, астролаба, дурбина и часовника;
путовања Бартоломеа Дијаза, Васка да Гаме, Кристифора Колумба и Фернанда Магелана;
индијанске цивилизације и колонизација Новог света).
Градови у новом веку (улога и значај великих европских градова у периоду од краја
XV до краја XVIII века – Фиренце, Венеције, Ђенове, Париза, Лондона, Антверпена,
Амстердама; мануфактура као нови начин производње, почеци грађанске класе, свакодневни
живот у граду).
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Хуманизам и ренесанса (књижевност, уметност и политичка мисао – Данте Алигијери,
Франческо Петрарка, Ђовани Бокачо, Еразмо Ротердамски, Николо Макијавели,
Микеланђело Буонароти, Леонардо да Винчи, Рафаело Санти, Тицијан Веничело, Албрехт
Дирер...).
Реформација и противреформација (узроци, улога Мартина Лутера, протестантизам,
католичка реакција - улога језуита; верски сукоби и ратови).
Апсолутистичке монархије (појам апсолутистичке монархије, сталешко друштво,
примери Француске, Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије, Шпаније).
СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА
Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII века (Сулејман Величанствени –
врхунац османске моћи, Турска као апсолутистичка монархија, друштво – муслимани и
хришћани; тимарски систем, култура).
Положај Срба у Турском царству (друштвене категорије – раја и власи, исламизација,
хајдуци, свакодневни живот).
Српска православна црква (Пећка – српска патријаршија: верска, културна,
национална и политичка установа).
Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турског царства (Дуги
– Сисачки, Кандијски, Велики бечки, ратови 1716–1718. и 1737–1739. године, Кочина
крајина).
Сеобе Срба (Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, Далмација, Банат, Бачка, Срем).
Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу (статус и привилегије, Војна крајина,
Карловачка митрополија, покатоличавање и унијаћење, ускоци, Дубровник између Млетачке
републике и Турског царства, културни и привредни значај Дубровачке републике).
Почеци грађанске класе код Срба (школске реформе Марије Терезије и Јосифа II,
настанак нове образоване елите – трговци, официри, свештеници, чиновници, учитељи,
правници; Доситеј Обрадовић, Карловачка гимназија).
ДОБА РЕВОЛУЦИЈА
(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)
Индустријска револуција (појам револуције; парна машина, текстилна индустрија,
рударство, тешка индустрија, железница; друштво – јачање грађанске и појава радничке
класе).
Политичке револуције (социјална, верска и национална обележја; примери
низоземске, енглеске и америчке револуције; појмови уставности и поделе власти).
Француска револуција (повод и узроци, утицај просветитељских идеја Волтера,
Монтескјеа и Русоа; личности Луја XVI и Марије Антоанете; вође – Лафајет, Мирабо,
Дантон, Робеспјер; укидање феудализма; декларација о правима човека и грађанина, устав,
идеје уставне монархије, републике, либерализма, демократије; терор, револуционарни
ратови, национализам, романтизам).
Наполеоново доба (личност, војна и политичка каријера Наполеона Бонапарте;
Наполеонов кодекс, Бечки конгрес).
Револуције 1848/49. године (повод и узроци, јачање идеја национализма, либерализма,
демократије, социјализма; примери – Француска, Хабзбуршка монархија, италијанске и
немачке земље).
Уједињење Италије и Немачке (улога Пијемонта у уједињењу Италије, истакнуте
личности – Камило Кавур, Ђузепе Мацини и Ђузепе Гарибалди; ратови за уједињење
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Италије; улога Пруске и њеног канцелара Ота фон Бизмарка у уједињењу Немачке, ратови за
уједињење, проглашење Другог немачког царства).
Грађански рат у САД (територијално ширење – излазак на Пацифик, индустријски
успон, грађанска демократија, индијанско питање, положај робова, личност Абрахама
Линколна, сукоб Севера и Југа и грађански рат).
Велике силе, Источно питање и балкански народи (појам велике силе, појам Источно
питање; политика Русије, Хабзбуршке монархије, Велике Британије и Француске према
Турској и балканским народима; Кримски рат, улога балканских народа – Српска
револуција, Грчка револуција, национални покрети Румуна, Бугара, Албанаца; Велика
источна криза и Берлински конгрес).
НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
(до међународног признања 1878. године)
Српска револуција 1804–1835 (обележја – национална, социјална и културна;
фазе – ратни период 1804-1815. и мирнодопски период 1815–1835; повод и узроци; вође:
вожд Карађорђе Петровић и кнез Милош Обреновић; културни и просветни реформатори
Доситеј Обрадовић и Вук Караџић).
Први српски устанак (Збор у Орашцу, битке на Иванковцу, Мишару, Делиграду,
Чегру; заједничко ратовање Срба и Руса, Букурешки мир и пропаст устанка; организација
устаничке државе, личности – Прота Матеја Ненадовић, Младен Миловановић, Божидар
Грујовић, Стеван Синђелић, Хајдук Вељко Петровић...).
Други српски устанак (неуспех Хаџи Проданове буне, ток Другог устанка – сабор у
Такову, битке на Љубићу, Палежу, Дубљу; споразум кнеза Милоша са Марашли Алипашом).
Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића (територија и становништво, борба за
аутономију, Хатишерифи из 1829, 1830. и 1833. године, Сретењски устав, укидање
феудализма 1835, Турски устав; оснивање Гимназије и штампарије 1833, покретање Новина
србских 1834, позоришта 1835, Лицеја 1838; унутрашња и спољна политика кнеза Милоша;
личности – кнегиња Љубица, Димитрије Давидовић, Тома Вучић Перишић, Аврам
Петронијевић...).
Уставобранитељски режим 1842–1858 (развој државних установа, Грађански
законик 1844, Начертаније, Друштво српске словесности; личности кнеза Александра
Карађорђевића, кнегиње Персиде, Илије Гарашанина, Мише Анастасијевића, Јована
Хаџића...).
Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића (Светоандрејска скупштина,
унутрашња и спољна политика; национална политика кнеза Михаила и Илије Гарашанина и
стварање Првог балканског савеза; либерална опозиција, Уједињена омладина српска,
добијање градова; Београд као престоница, успон грађанске класе; културна и просветна
политика – оснивање Велике школе, Српског ученог друштва, Народног позоришта;
свакодневни живот; личности кнеза Михаила, кнегиње Јулије, Јеврема Грујића, Владимира
Јовановића).
Србија на путу ка независности 1868–1878 (Друго намесништво, Устав из 1869.
године, унутрашња и спољна политика, српски национални покрет и романтизам,
ослободилачки ратови 1876–1878, Србија на Берлинском конгресу, територијално
проширење и независност, личности кнеза Милана Обреновића, Јована Ристића, генерала
Черњајева).
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Црна Гора у доба владичанства (територија и становништво, друштвене категорије –
племена и братства; теократски облик владавине, Цетињска митрополија, унутрашња и
спољна политика Петра I и Петра II; личности владика Петра I и Петра II).
Кнежевина Црна Гора (појам световне државе; Законик Данила I, унутрашња и
спољна политика књаза Данила и књаза Николе; национална политика, савез са Србијом и
учешће у ослободилачким ратовима 1876–1878; Црна Гора на Берлинском конгресу –
територијално проширење и независност; Цетиње – престони град Петровића Његоша;
личности књаза Данила и књаза Николе Петровића Његоша).
СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА
Срби под хабзбуршком влашћу (Јужна Угарска, Хрватска и Славонија, Далмација
и Бока Которска; Темишварски сабор, одјеци Српске револуције, Матица српска,
Револуција 1848/1849. године, Војводство Србија и Тамишки Банат, национални покрет,
Аустро-угарска нагодба и Хрватско-угарска нагодба; личности – Сава Текелија, митрополит
Стефан Стратимировић, патријарх Јосиф Рајачић, Светозар Милетић).
Положај Срба у Турској (Босна и Херцеговина, Стара Србија и Македонија; криза
турске државе и друштва и покушаји реформи; одјеци Српске револуције; устанци Луке
Вукаловића, Невесињска пушка; личности – Хусеин капетан Градашчевић, Омер-паша
Латас, Мића Љубибратић).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону
вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све
програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована
употребом ових метода.
У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену
наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од
стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици
информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани.
Дужина и значај периода који се изучава у седмом разреду основног образовања и
васпитања, а обухвата четири века људске историје, захтевају велику пажњу у избору
наставних садржаја. Програм садржи најважније догађаје, појаве и процесе, као и знамените
личности које су обележиле раздобље од краја XV века до седамдесетих година XIX века.
Кључни садржаји у оквиру наставних тема дати су у заградама које се налазе иза назива
наставних јединица. Оваква структура програма конципирана је с циљем да помогне
наставнику у планирању непосредног рада са ученицима јер му олакшава одређивање
обима и дубине обраде појединих садржаја. Наставник има слободу да сам одреди распоред
и динамику активности за сваку тему уважавајући циљеве и задатке предмета.
Пожељно је овако осмишљен програм допунити садржајима из локалне прошлости,
чиме се код ученика постиже јаснија слика о томе шта од историјске и културне баштине
њиховог краја потиче из овог периода (положај под турском или хабзбуршком влашћу,
учешће у устанцима, револуцији 1848–49. или ослободилачким ратовима 1876–1878...).
У школама на наставном језику неке од националних мањина могу се обрадити и
проширени наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати
да коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографске литературе
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ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају,
али и окружења у коме живе: какав им је био начин живота и које су значајне личности
обележиле то раздобље њихове историје.
Савлађујући наставни програм историје ученици седмог разреда, осим што стичу
знања о догађајима, појавама и процесима из прошлости, добијају и подстицаје за свој
интелектуални развој. Они се, учећи историју, вежбају у логичком закључивању и схватању
узрочно-последичних веза. Историја је изузетно погодан наставни предмет за подстицање
развоја критичког мишљења, односно за разликовање чињеница од претпоставки, података
од њихове интерпретације и битног од небитног. Због тога је од посебног значаја којим ће
методским приступом да се обрађују наставни садржаји.
Историја као наративни предмет, у коме су усмено излагање, опис, разговор,
објашњења, тумачења, аргументовање наставника и ученика главна активност, пружа велике
могућности за подстицање ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни
садржаји треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато
да би оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били
описани јасно, детаљно, живо и динамично. Настава не би смела бити статистичка
збирка података и извештај о томе шта се некада збило, већ треба да помогне ученицима у
стварању што јасније слике не само о томе шта се тада десило, већ и зашто се то десило и
какве су последице из тога проистекле.
Посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља наставник
ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или
што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања
наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке
свести не само у фази утврђивања и систематизације градива, већ и у самој обради наставних
садржаја. Прецизно постављена питања као позив на размишљање и трагање за одговором
„како је уистину било”, обезбеђују разумевање, а самим тим и успешно памћење и трајно
усвајање знања и вештина код ученика. У зависности од тога шта наставник жели да
постигне, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки
садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем, процена могућих
последица...
Наставник, поред тога што креира своја предавања, осмишљава и планира на
који начин ће се ученици укључити у образовно-васпитни процес. Није битно да ли је
ученичка активност организована као индивидуални рад, рад у пару, малој или великој
групи, као радионица или домаћи задатак, већ колико и како „уводи” у прошле догађаје,
односно колико подстиче ученике да се дистанцирају од садашњости и сопственог угла
гледања.
Да би схватио догађаје који су се збили у прошлости, ученик мора да их оживи у свом
уму, у чему велику помоћ пружа употреба различитих историјских текстова, карата и других
извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали,
музејски експонати, илустрације, као и обиласци културно-историјских споменика и посете
установама културе). Коришћење историјских карата је од изузетне важности јер оне
омогућавају ученицима не само да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се
неки од догађаја одвијао, већ им и помажу да прате промене на одређеном простору кроз
време.
Настава историје има утицаја и на развијање језичке и говорне културе јер историјски
садржаји богате језички фонд ученика. Наравно, потребно је да се све речи и појмови који су
непознати или недовољно добро познати ученицима прецизно објасне. Где год је могуће,
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треба избегавати појмове високог нивоа апстрактности. Како немају сви ученици једнак дар
за вербално изражавање, наставник ће позитивно вредновати када се ученик добро сналази
на историјској карти, поставља промишљена питања или вешто аргументује у дискусији, чак
и онда када је његово изражавање, посматрано по броју речи, сиромашно.
У раду са ученицима треба имати у виду интегративну функцију историје, која у
образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима
да постигну целовито схватање о повезаности и условљености биолошких, географских,
економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба се чувати
фрагментарног, изолованог знања историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у
памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања. Постоји природна веза историје са
другим обавезним и изборним наставним предметима (географија, српски језик, ликовна
култура, музичка култура, народна традиција, свакодневни живот у прошлости, верска
настава, грађанско васпитање...) и зато је пожељна сарадња између предметних наставника,
која се може остваривати на различите начине (редовна настава, додатни рад, слободне
активности, излети и екскурзије).
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3. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
ИСТОРИЈА
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
У области ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица:
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне
и опште историје
ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости
1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
У области ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица:
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних,
сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова
познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми
слике
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у
форми историјске карте у којој је наведена легенда
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у
форми табеле
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у
форми графикона
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним
примерима
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
2.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
У области ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица:
ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском
одредницом и историјским периодом
ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје
ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из
садашњости
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној
историји
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште
историје
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2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
У области ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица:
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја
карактеристичних писаних историјских извора
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу
карактеристичних сликовних историјских извора
ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски
извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему наведене
експлицитне информације о особинама епохе или географског простора
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на
основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском
догађају, феномену
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских
личности, догађаја, феномена
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
3.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
У области ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица:
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој
деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и
историјски феномен)
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у
одговарајућем историјском контексту
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште
историје
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су
последице важних историјских дешавања
3.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
У области ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица:
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао
извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални,
политички, географски контекст извора)
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким
модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на
основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и
закључује о појави)
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на
исту историјску појаву
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да
одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...)
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4. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1
ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.
СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
1
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прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих рaзрeдa oснoвнe
шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр
прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.

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

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

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA БЛAЖИM СMETЊAMA У
MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
Oснoвни нивo знaњa, вeштинa и умeњa трeбaлo би дa пoстигнe нajмaњe 80 oдстo
учeникa. Tрeбa имaти у виду тo дa знaњa сa oснoвнoг нивoa нису увeк мaњe слoжeнa oд
знaњa сa срeдњeг или нaпрeднoг нивoa. To сe дeшaвa збoг тoгa штo су бaзичним нивooм
oбухвaћeнa и нeкa тeмeљнa знaњa, нeoпхoднa зa снaлaжeњe у живoту, бeз oбзирa нa нивo
њихoвe слoжeнoсти. Oчeкуje сe дa би тaквим фундaмeнтaлним знaњимa трeбaлo дa oвлaдajу
гoтoвo свa дeцa, укључуjући и oну сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaхтeв дa знaњe
будe пoвeзaнo сa рeaлним живoтним ситуaциjaмa пoсeбнo je знaчajaн зa дeцу снижeних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти. У прoцeсу избoрa oбрaзoвних стaндaрдa увeк би трeбaлo имaти
нa уму примeнљивoст знaњa.
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OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ OБAВEЗНOГ OБРAЗOВAЊA
Oчeкуje сe дa ћe гoтoвo сви, a нajмaњe 80 oдстo учeникa, пoстићи oснoвни нивo
oбрaзoвних стaндaрдa зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу чeстo нe дoстижу ни oснoвни нивo oбрaзoвних стaндaрдa. У oвoм трeнутку нe
пoстoje фoрмулисaни стaндaрди чeтвртoг нивoa кojи би били прилaгoђeни дeци сa
кoгнитивним тeшкoћaмa. Зaтo je пoтрeбнo дa сe изврши избoр мeђу пoстojeћим стaндaрдимa.
Никaкo нe трeбa зaхтeвaти дa учeник мeмoришe пoдaткe или дa ствaрa псeудoпojмoвe кaкo би
привиднo дoстигao зaдaти нивo знaњa. Увeк сe трeбa врaћaти нa стaндaрдe прeдвиђeнe зa крaj
првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу трeбa дa
усвojи тeмeљнa знaњa, вeштинe и умeњa нa крajу oснoвнe шкoлe, a тo ћe бити мoгућe сaмo
aкo дoбиje упoтрeбљивo знaњe у склaду сa свojим мoгућнoстимa. Пoнуђeни избoр
oбрaзoвних стaндaрдa бaзичнoг нивoa трeбa рaзумeти сaмo кao oпшти прeдлoг кojи ћe свaки
нaстaвник дoдaтнo кoнкрeтизoвaти у склaду сa мoгућнoстимa и oбрaзoвним пoтрeбaмa
учeникa кojи имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу.
Друштвeнe нaукe
Учeник сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoжe дa имeнуje и дa рaзликуje
oснoвнe врeмeнскe oдрeдницe; дa имeнуje мaњи брoj знaчajних пojaвa из нaциoнaлнe и oпштe
истoриje; дa нa oснoву сликoвних истoриjских извoрa прeпoзнa oдрeђeну истoриjску пojaву,
дoгaђaj или личнoст, кao и дa прeпoзнa jeднoстaвнe и кaрaктeристичнe истoриjскe
инфoрмaциje дaтe у фoрми сликe.

ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.
Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
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2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХДом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац“
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
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текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда“. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда“. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
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Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво“, „ово си одлично урадио/урадила“ и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
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5. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница о томе које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум са сарадницима креирао је таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

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

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

Схватање

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

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

Примена

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

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

Анализа

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

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

Синтеза

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

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

29

Евалуација

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

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

Бројни аутори су разматрали и проверавали ваљаност хијерархијских структура
Блумове таксономије у когнитивном подручју. Међу њима су и Андерсон и Кратвол, који су
проширили таксономију комбинујући когнитивне процесе и димензије знања. Управо оваква
таксономија може да олакша наставницима планирање наставе, односно прецизније
формулисање циљева и операционализацију исхода.
Ова ревидирана таксономија подразумева две димензије сазнавања:
 знање – знање чињеница; знање појмова и структура појмова (концептуална знања);
знање поступака и процедура (процедурална знања), и свест о сазнајним процесима,
као и учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна
знања);
 когнитивне процесе.
Користећи ову таксономију у планирању наставе кроз планирање циљева наставне
јединице, наставник ће много јасније усмеравати сазнајне процесе које жели да ангажује код
ученика, као и врсте знања којима ученик треба да овлада у процесу учења. Такође, ова
таксономија омогућава наставнику да проверава оствареност циљева и исхода, као и да
планира и реализује праћење и оцењивање напредовања ученика.
Много је лакше проверавати квалитет и прецизност осмишљених циљева наставних
јединица у односу на ову таксономију. Као што је познато, сврха одређивања циљева часа
јесте да се прецизно дефинише шта је то што ученик треба да научи на датом часу.
Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба
имати на уму:
 конкретно дефинисани циљеви часа;
 усклађеност циљева и стандарда постигнућа ученика;
 прецизно одређене активности ученика;
 разноврсност активности ученика;
 релевантност активности у односу на циљ;
 број предвиђених активности за реализацију циља;
 трајање активности;
 остварљивост циљева за предвиђено времe активности.
При планирању наставних часова, наставник се, поред осталог, руководи и следећим
питањима:
 Који је циљ/су циљеви часа? Који су очекивани ефекти/исходи?
 На које начине ће се циљ/циљеви остварити?
 Шта ученици раде на часу (које активности обављају)?
 У којој мери су активности ученика разноврсне и сврсисходне у односу на
предвиђени циљ и ефекте?
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На које начине су уважена искуства ученика и ранија сазнања?
На које начине се остварује повезаност са претходно наученим градивом из датог
предмета?
Шта може бити тешкоћа у реализацији припремљеног часа? Који се проблеми
очекују?
На основу којих активности/показатеља ће наставник знати да је одређени час успео?

ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, у настави морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема, а то су:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
Критичко мишљење има све карактеристике логичког мишљења, али укључује и
преиспитивање, процењивање и просуђивање или вредновање у односу на одговарајући
критеријум.
Критичко мишљење je сложен мисаони процес, којим се:
 активирају сви потенцијали јединке;
 предмет проучавања сагледава са различитих аспеката;
 промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања;
 има јасан циљ;
 може бити креативан, јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни
поступци и сл.
Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације 
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија
интензивно до 11. године).
Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује,
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се
формулише нова идеја.
Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од
ученика захтева:
 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака;
 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између
чињеница и субјективног тумачења чињеница;
 да износе аргументе у прилог одређене тврдње или против ње;
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да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова;
да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита
гледишта;
да самостално уочавају и формулишу проблеме;
да предлажу различита решења проблема.

ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наведени примери само су неки од погодних техника које подстичу различите нивое
мишљења. Примери предложених техника погодни су за примену у свим предметима, у свим
фазама наставног процеса, као и на различитим типовима часова. Омогућавају
индивидуализован и диференциран приступ, прилагођен различитим могућностима деце.
 Мозгалица

 Коцкарење

 Графичко представљање

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

 Читање са предвиђањем

Слободно асоцирање на неку тему, идеју, појам, са циљем
да се добије што више могућих начина за размишљање о
њој; све се записује, без селекције.
У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени 6. За/против
Разврставање сличности и разлика између две или више
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије
Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
 Шта знам о тој теми? означи +
 Шта је ново што сам сазнао/-ла? заокружи
 Шта ме је изненадило и зашто? означи *
 Шта ми је било посебно занимљиво? означи !
 Шта ми је нејасно? означи Погодно за развој логичког и критичког мишљења

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

ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ
Задаци се могу груписати у:
 задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор, допуњавање реченица
одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и
 задатке затвореног типа: спаривање, двочлани (алтернативни) избор, вишеструки
избор, ређање по задатом критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.
Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или више
објашњења који ће остати неповезани, али то обавезно треба напоменути у самом захтеву.
Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна,
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања.
Основна правила при формулисању задатака:
 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни;
 избегавати упитне реченице  не Како...?, већ Опиши... и Објасни...;
 користити речи које су добро познате ученицима;
 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику;
 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити;
 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да
буду усаглашени са родом и бројем у основном исказу (Заокружи слово испред
тачног одговора или Заокружи слова испред тачних одговора);
 једним задатком се испитује један појам;
 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да
зависи од одговарања на друго питање;
 не постављати ученицима задатке „замке”, у којима се мере интелектуалне
способности, а не знање;
 не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна,
односно што је недовољно обрађено;
 избегавати тривијалне задатке;
 поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и дати му
све елементе потребне за решавање задатка;
 задатке уредити по сложености или по сличности.
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Питања, налози и задаци могу да траже од ученика:
 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова;
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам
који се учи;
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам;
 класификовање неких појава;
 сумирање појединачних налаза и закључака;
 самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је
тачније итд.);
 ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки);
 налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени
појмови у лекцији;
 одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз
образлагање;
 самостално временско и просторно лоцирање неке појаве;
 навођење примера за практичну примену знања које се учи;
 успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава,
чињеница и догађаја.

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

Најчешће Повремено Ретко

Никад

Ученицима је, без обзира на узраст, потребна подршка наставника у виду:
 указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада;
 конкретног усмерења на оно што је још потребно да науче или ураде;
 сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;
 подстрека када покажу напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања напредовања ученика треба избегавати честе, а
недовољно прецизне и јасне повратне информације, као на пример: Ниси се довољно
потрудио/ла... Следећи пут у усменом одговарању мораш да будеш сигурнији/сигурнија...
Ниси довољно знао/ла о... Оваква упутства треба конкретизовати и везати за одређени
планирани циљ учења и исход или стандард постигнућа ученика, као и даље конкретне
кораке које од ученика очекујемо. Ово је само један од могућих начина давања адекватне
повратне информације ученику на његово, на пример, усмено одговарање: Показао/ла си да
правиш разлику између повољног и неповољног утицаја човека на природу (основни ниво). За
следеће одговарање треба да научиш основне мере заштите живе и неживе природе (средњи
ниво)... Управо у овом процесу размене наставник користи прилику да развије и ојача и
метакогнитивне капацитете ученика, о чему је било речи у претходним поглављима.
У том смислу, квалитетан и користан извештај о раду и напредовању ученика треба да:
 буде јасан и лако разумљив;
 опише ученикова постигнућа у односу на дефинисане исходе;
 јасно прикаже наредне кораке у учењу;
 укаже на развојне потребе ученика;
 садржи запажања наставника о позитивним личним особинама ученика;
 буде саопштен у правилним размацима и роковима са којима су сви упознати.
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6. ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА
НАСТАВНА ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

УСПОН ЕВРОПЕ
(Европа од краја XV до краја XVIII века)

9

8

17

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ
ВЛАШЋУ ОД XVI ДО КРАЈА XVIII
ВЕКА

7

7

14

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА
(Европа и свет од краја XVIII до
седамдесетих година XIX века)

10

8

18

НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И
ЦРНА ГОРА

10

9

19

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ
ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА

2

2

4

38

34

72

УКУПНО
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7. МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАНОВИ РАДА

39

НАСТАВНА
ТЕМА

Велика географска открића

Велика географска открића

Велика географска открића

Градови у новом веку

5.

6.

7.

8.

обрада

утврђивање

обрада

обрада

утврђивање

3.

4.

обрада

Технички проналасци и научна
открића на почетку новог века

Основне одлике новог века,
технички проналасци и научна
открића

обрада

Основне одлике новог века

2.

утврђивање

ТИП ЧАСА

Уводни час

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР

I УСПОН ЕВРОПЕ
(Европа од краја XV до краја XVIII века)

уџбеник, радна
свеска

дијалошкомонолошка
илустративнодемонстративна
дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

уџбеник, карта
света

уџбеник, карта
света

радни лист, карта
света

илустративнодемонстративна,
дијалошка
илустративнодемонстративна,
монолошко-дијалошка
текстуална,
дијалошка

илустративнодемонстративна

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

групни

фронтални,
индивидуални

уџбеник,
историјска карта

уџбеник, радна
свеска,
фотографије

уџбеник,
фотографије

уџбеник

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

илустративнодемонстративна,
текстуална

фронтални,
индивидуални

фронтални

фронтални

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

ИС.1.1.1.; ИС.1.1.2.;
ИС.1.1.4.; ИС.1.1.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.1.; ИС.3.1.1.;
ИС.3.1.6.
ИС.1.1.4.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.6.
ИС.1.1.4.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.;
ИС.3.1.6.
ИС.1.1.1.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.;
ИС 2.1.1.; ИС.2.1.3.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.6.
ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.4.; ИС.1.1.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.1.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.1.; ИС.1.1.2.;
ИС.2.1.1.; ИС.3.1.1.

РАЗРЕД: СЕДМИ
СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

утврђивање

Реформација и
римокатоличка обнова

Реформација и
римокатоличка обнова

Апсолутистичке
монархије

11.

12.

13.

обрада

утврђивање

обрада

ТИП ЧАСА

Градови у новом веку,
хуманизам и ренесанса

Хуманизам и ренесанса

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

10.

9.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ОКТОБАР

I УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја XV до краја XVIII века)

фронтални,
индивидуални

индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбеник, радна
свеска

уџбеник,
фотографије,
историјска карта

илустративнодемонстративна,
дијалошка

уџбеник,
историјска карта

дијалошка,
илустративнодемонстративна

текстуална,
дијалошка

уџбеник, радна
свеска

текстуална,
дијалошка

уџбеник,
фотографије

илустративнодемонстративна,
дијалошка

фронтални,
индивидуални

индивидуални

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.2.1.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.5.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.5.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ

I УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја XV до краја XVIII века)

обрада

утврђивање

систематизација

систематизација

Апсолутистичке
монархије

Апсолутистичке
монархије

Успон Европе (Европа од
краја XV до краја XVIII
века)

Успон Европе (Европа од
краја XV до краја XVIII
века)

14.

15.

16.

17.

индивидуални

групни

рад у пару

фронтални,
индивидуални

текстуална

текстуална

текстуална

илустративнодемонстративна,
дијалошка

уџбеник,
историјска карта,
радна свеска

наставни лист
(тест)

уџбеник,
фотографије,
историјска карта

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.2.1.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

уџбеник,
фотографије,
историјска карта

ИС.1.1.2.; ИС.1.1.6.;
ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.2.; ИС.1.1.6.;
ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.2.1.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

Османско царство од XVI до
XVIII века

Османско царство од XVI до
XVIII века

Положај Срба у Османском
царству

Положај Срба у Османском
царству

19.

20.

21.

22.

ТИП ЧАСА

Османско царство од XVI до
XVIII века

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

18.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР

II СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО КРАЈА
XVIII ВЕКА

индивидуални

фронтални,
индивидуални

групни

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

текстуална

дијалошка,
текстуална

дијалошка,
текстуална

дијалошкомонолошка

уџбеник, радна
свеска

уџбеник

уџбеник, истор.
карта, радна
свеска

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.6.;
ИС.3.1.6.; ИС.3.2.5.;
ИС.3.2.6.

ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.6.;
ИС.3.2.6.

уџбеник,
историјска карта

уџбеник,
историјска карта,
видео материјал

дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.6.;
ИС.3.1.6.; ИС.3.2.6.

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

II СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ
ОД XVI ДО КРАЈА XVIII ВЕКА

утврђивање

обрада

Српска православна црква

Срби у ратовима против
Османског царства

24.

25.

обрада

Српска православна црква

23.

уџбеник,
историјска карта

илустративнодемонстративна,
дијалошка

фронтални,
индивидуални

уџбеник, слике,
радна свеска

дијалошкомонолошка

фронтални,
индивидуални

уџбеник,

дијалошкомонолошка

фронтални,
индивидуални

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.5.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.1.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.2.1.6.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.6.

XVIII ВЕКА

НАСТАВНА
ТЕМА

Сеобе Срба

Срби под хабзбуршком и
млетачком влашћу

29.

27.

28.

Сеобе Срба

26.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Срби у ратовима против
Османског царства

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР

II СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО КРАЈА

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

ТИП ЧАСА

фронтални,
индивидуални

илустративнодемонстративна

уџбеник,
историјска карта

уџбеник, радна
свеска

текстуална,
дијалошка

индивидуални

уџбеник,
историјска карта

илустративнодемонстративна

фронтални,
индивидуални

уџбеник, радна
свеска

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

индивидуални

НАСТАВНА
МЕТОДА

дијалошкомонолошка,
текстуална

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.2.; ИС.1.1.6.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10..;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.5.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ

II СРПСКИ НАРОД ПОД
СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО
КРАЈА XVIII ВЕКА

III ДОБА РЕВОЛУЦИЈА
(Европа и свет од краја XVIII
до седамдесетих година
XIX века)

обрада

обрада

Индустријска револуција

Револуције у Низоземској
и Енглеској

33.

систематизација

Српски народ под страном
влашћу од XVI до краја
XVIIIвека

31.

32.

утврђивање

Срби под хабзбуршком и
млетачком влашћу

30.

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбеник,
фотографије

уџбеник,
историјска карта

илустративнодемонстративна,
дијалошка

наставни лист
(тест)

уџбеник, радна
свеска

илустративнодемонстративна,
дијалошка

текстуална

илустративнодемонстративна

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

(Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година

III ДОБА РЕВОЛУЦИЈА

НАСТАВНА
ТЕМА

Америчка револуција и
грађански рат у САД

34.

35.

Америчка револуција и
грађански рат у САД

Француска револуција (1789–
1799)

36.

37.

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

Индустријска револуција,
револуције у Низоземској и
Енглеској

БР.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.

МЕСЕЦ: ЈАНУАР

XIX века)

фронтални,
индивидуални

индивидуални

фронтални,
индивидуални

рад у пару

ОБЛИК РАДА

илустративнодемонстративна

уџбеник,
фотографије

уџбеник, радна
свеска

уџбеник,
историјска карта

илустративнодемонстративна,
дијалошка

текстуална,
дијалошка

уџбеник, радна
свеска

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

текстуална,
дијалошка

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.;
ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ

III ДОБА РЕВОЛУЦИЈА

НАСТАВНА
ТЕМА

Француска револуција (1789–
1799)

Наполеоново доба

Наполеоново доба

40.

41.

Француска револуција (1789–
1799)

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

39.

38.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ФЕБРУАР

(Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година XIX века)

обрада

обрада

утврђивање

обрада

ТИП ЧАСА

текстуална,
дијалошка

илустративнодемонстративна

илустративнодемонстративна

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.
ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.;
ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.

уџбеник, радна
свеска

уџбеник,
историјска карта,
видео-материјал

уџбеник,
историјска карта,
фотографије

уџбеник,
фотографије

илустративнодемонстративна,
вербална

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.; ИС.3.2.2.;
ИС.3.2.4.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.; ИС.3.2.2.;
ИС.3.2.4.

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

индивидуални

фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

(Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година XIX века)

III ДОБА РЕВОЛУЦИЈА

обрада

обрада

утврђивање

Нове државе у Европи стварање Италије и Немачке

Револуција 1848/1849. године
и стварање Италије и Немачке

44.

45.

утврђивање

Револуција 1848/1849. године

Наполеоново доба

43.

42.

индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

рад у пару

уџбеник,
историјска карта

илустративнодемонстративна,
монолошко-дијалошка

уџбеник, радна
свеска

уџбеник

илустративнодемонстративна,
монолошко-дијалошка

текстуална,
дијалошка

уџбеник, радна
свеска

текстуална,
дијалошка

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.6.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.;
ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.;
ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.3.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.;
ИС.3.1.6.

систематизација

систематизација

Доба револуција (Европа
и свет од краја XVIII до
седамдесетих година XIX
века)

Доба револуција (Европа
и свет од краја XVIII до
седамдесетих година XIX
века)

48.

49.

утврђивање

обрада

Велике силе и Источно
питање

Велике силе и Источно
питање

47.

46.

БР.

ТИП ЧАСА

индивидуални

индивидуални

индивидуални

фронтални,
индивидуални

текстуална,
дијалошка

текстуална

текстуална,
дијалошка

дијалошкомонолошка,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

НАСТАВНА
ТЕМА

РЕД.

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

III ДОБА РЕВОЛУЦИЈА

МЕСЕЦ: МАРТ

(Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година XIX века)

наставни лист,
уџбеник

наставни лист
(тест)

уџбеник, радна
свеска

уџбеник,
историјска карта

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.;
ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.;
ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.;
ИС.3.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ

IV НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

обрада

обрада

обрада

утврђивање

Српска револуција

Први српски устанак
(1804–1813)

Први српски устанак
(1804–1813)

Први српски устанак
(1804–1813)

50.

51.

52.

53.

индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбеник,
историјска карта

дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

уџбеник, слике,
радна свеска

уџбеник,
историјска карта

дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

текстуална,
дијалошка

уџбеник,
историјска карта

дијалошкомонолошка

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.3.; ИС.1.2.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.1.2.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.5.; ИС.1.1.6.;
ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.3.1.6.

НАСТАВНА
ТЕМА

утврђивање

обрада

Први и Други српски устанак

Прва владавина Милоша и
Михаила Обреновића

56.

57.

утврђивање

Други српски устанак (1815)

55.

обрада

ТИП ЧАСА

Други српски устанак (1815)

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

54.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: АПРИЛ

IV НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.; ИС.3.2.2.

уџбеник, радна
свеска

радни лист,
уџбеник, радна
свеска, историјска
карта

уџбеник,
историјска карта

текстуална,
дијалошка

текстуална,
дијалошка

дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

групни

индивидуални

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

уџбеник,
историјска карта

дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

IV НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

обрада

утврђивање

обрада

Прва владавина Милоша и
Михаила Обреновића

Прва владавина Милоша и
Михаила Обреновића

Владавина уставобранитеља
(1842–1858)

58.

59.

60.

фронтални,
индивидуални

индивидуални

фронтални,
индивидуални

дијалошкомонолошка

текстуална

дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

уџбеник

уџбеник, радна
свеска

уџбеник,
историјска карта

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.3.; ИС.3.1.5.;
ИС.3.1.6.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: МАЈ

IV НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

обрада

утврђивање

обрада

Друга владавина Милоша
(1858–1860) и Михаила
(1860–1868) Обреновића

Србија на путу ка
независности (1868–1878)

63.

64.

утврђивање

ТИП ЧАСА

62.

(1842–1858)

Владавина
уставобранитеља

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Друга владавина Милоша
(1858–1860) и Михаила
(1860–1868) Обреновића

61.

БР.

РЕД.

фронтални,
индивидуални

групни

фронтални,
индивидуални

индивидуални

ОБЛИК РАДА

дијалошкомонолошка

уџбеник,
историјска карта

уџбеник, радна
свеска

уџбеник,
историјска карта

илустративнодемонстративна,
монолошко-дијалошка

текстуална,
дијалошка

уџбеник, радна
свеска

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

текстуална,
дијалошка

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.2.1.1.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.3.; ИС.1.2.6.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.3.;
ИС.2.1.5.; ИС.3.1.3.;
ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ

IV НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

обрада

утврђивање

Црна Гора до стицања
независности 1878. године

Црна Гора до стицања
независности 1878. године

Нововековне државе
Србија и Црна Гора

66.

67.

68.

систематизација

утврђивање

Србија на путу ка
независности (1868–1878)

65.

индивидуални

индивидуални

фронтални,
индивидуални

индивидуални

текстуална

наставни лист
(тест)

уџбеник, радна
свеска

уџбеник,
историјска карта

дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

текстуална

уџбеник, радна
свеска

текстуална,
дијалошка

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.1.; ИС.3.1.4.;
ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.2.1.1.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: ЈУН

V СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА

обрада

Положај Срба у
Oсманском царству

Срби у Хабзбуршком и
Османском царству

Историја новог века

70.

71.

72.

систематизација

утврђивање

обрада

Срби под Хабзбуршком
влашћу

69.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

индивидуални

индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

уџбеник, радна
свеска

наставни лист
(тест)

текстуална,
дијалошка

текстуална,
дијалошка

уџбеник,
историјска карта

уџбеник,
историјска карта

дијалошкомонолошка,
илустративнодемонстративна

дијалошкомонолошка

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА

РАЗРЕД: СЕДМИ
СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
ИС.1.1.2.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
ИС.1.1.2.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;
ИС.1.1.3.; ИС.1.2.4.;
ИС.1.2.7.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.3.1.2.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
ИС.1.1.2.; ИС.1.1.5.;
ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.;
ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.1.3.;
ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.;
ИС.1.2.4.; ИС.1.2.6.;
ИС.1.2.7.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.5.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.2.;
ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.

8. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА

61

Редни број
часа: 1.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Уводни час

Циљеви и задаци часа:
– упознавање ученика са садржајем, планом и програмом рада у седмом разреду;
– упознавање ученика са уџбеником и радном свеском.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: дијалошко-монолошка

Облици рада: фронтални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Наставник представљање уџбеник и радну свеску за седми разред. Објашњава
ученицима како да користе уџбеник и радну свеску у даљем раду.

Главни

– Ученици добијају задатак да се подсете које су историјске садржаје учили у
шестом разреду. Ученици наводе садржаје, а наставник записује на табли у виду
теза. Ученици тезе записују у свеске.

Завршни

– Наставник представља садржај, план и програм наставе историје за седми
разред. Разговара са ученицима о томе шта ће учити у седмом разреду.

Уводни

– Упознавање са ученицима и добродошлица у седми разред.

Литература:

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

Редни број
часа: 2.

Наставна јединица: Основне одлике новог века

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појма нови век, хронолошки и просторни оквири;
– упознавање са најзначајнијим открићима и одликама друштва новог века;
– разумевање појма грађанство.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.1.; ИС.1.1.2.; ИС.2.1.1.; ИС.3.1.1.
Наставне методе: илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални

Наставна средства: уџбеник
ТОК ЧАСА

– Наставник са ученицима разговара о временским одредницама старог и средњег
века као и о главним одликама ових периода.

Уводни

– Ученици наводе на које периоде се дели историја људског друштва и која
раздобља су до сада изучавали.

– Наставник објашњава појам нови век и време које ово раздобље обухвата.
Ученици у свескама цртају временску ленту и на њој обележавају раздобље
новог века (од 15. до 20. века).

– Наставник укратко објашњава основне карактеристике новог века и одлике
нововековног друштва. Ученици на основу слика владара из уџбеника
препознају најзначајније државе овог периода.

Главни

– Наставник објашњава која научна и техничка открића су обележила почетак
новог века. Ученици са наставником разговарају о значају ових открића.

– Наставник објашњава појам грађанство и његову улогу у развоју нововековног
друштва.
– Ученици прате наставниково излагање, бележе тезе у свескама које наставник
записује на табли, постављају и одговарају на питања.

Литература:

Завршни

– Ученици одговарају на питања из уџбеника на стр. 11. Читају одговоре,
коментаришу са наставником и постављају питања.

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

Редни број
часа: 3.

Наставна јединица: Технички проналасци и научна
открића на почетку новог века

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са најзначајнијим техничким проналасцима и научним открићима
на почетку новог века;
– разумевање значаја ових открића за развој друштва.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.4.; ИС.1.1.5.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, фотографије
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор и одговоре на питања понављају градиво са претходног
часа. Објашњавају шта је нови век и које време обухвата, који догађаји
означавају почетак и крај овог раздобља, набрајају најзначајније научне и
техничке проналаске који су обележили почетак новог века.

– Наставник објашњава значај проналаска штампарије.
– Ученици читају текст из уџбеника на страни 13. о Јохану Гутенбергу.
– Ученици са наставником разговарају о Гутенбергу, описују процес штампе и
истичу значај овог открића на ширење писмености и образовања.
Наставник укратко објашњава која су још техничка открића обележила почетак
новог века и њихову улогу у поморским истраживањима. Ученици посматрају
слике инструмената на страни 13. и кратко у својим свескама записују чему они
служе.

Главни

–

– Наставник са ученицима разговара о најзначајнијим научним открићима,
објашњава појам јеретик и хелиоцентричну теорију.
– Ученици прате наставниково излагање, бележе тезе у свескама које наставник
записује на табли, постављају и одговарају на питања.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 15. Читају одговоре
и коментаришу.

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

Редни број
часа: 4.

Наставна јединица: Основне одлике новог века,
технички проналасци и научна открића

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појма нови век, хронолошки и просторни оквири;
– упознавање са одликама друштва новог века;
– стицање знања о најзначајнијим техничким проналасцима и научним открићима
на почетку новог века;
– разумевање значаја ових открића за развој друштва.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.1.; ИС.1.1.2.; ИС.1.1.4.; ИС.1.1.5.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.1.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска, слајдови
ТОК ЧАСА
Уводни

– Наставник показује ученицима десет фотографија (слајдова) које приказују
најзначајније личности и открића који су обележили почетак новог века (на пр.
Колумбо, Гутенберг, Коперник, штампарска машина, компас и сл). Ученици
усмено одговарају шта и кога виде на фотографијама и коментаришу.

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци на 5. и 6. страни.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

– Једна група ученика добија домаћи задатак да направи пано са темом „Технички
проналасци и научна открића на почетку новог века”.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици задатке раде индивидуално.

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

Редни број
часа: 5.

Наставна јединица: Велика географска открића

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са најзначајнијим географским открићима;
– разумевање значаја ових открића.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.4.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, карта света
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником и одговарајући на питања понављају
градиво са претходног часа: набрајају најзначајније техничке проналаске који су
обележили почетак новог века и њихову улогу у поморским истраживањима.
Подсећају се који континенти су до почетка новог века били познати
Европљанима и какво је било њихово мишљење о изгледу Земље.

– Наставник објашњава како се одвијала трговина са Истоком и какав је имала
значај. Показује трговачке путеве на географској карти Средоземља или света.

– Наставник објашњава шта је каравела.

Главни

– Наставник објашњава која географска открића су обележила крај 15. и почетак
16. века. Упознаје их са најзначајнијим морепловцима и њиховим открићима –
Дијаз, да Гама, Колумбо, Магелан. Показује на географској карти куда су
пловиле њихове експедиције.
– Ученици посматрају карту на страни 17. Добијају задатак да пронађу географске
објекте – Рт добре наде, Индију, Магеланов пролаз и др.
– Ученици читају текст о Магелану на страни 18, износе своја запажања,
коментаришу, постављају питања.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Ученици добијају домаћи задатак да у радној свесци, у одељку Велика
географска открића, ураде задатке 1–4.

Литература:

Завршни

– Ученици понављају најзначајније чињенице везане за прва путовања европских
морепловаца. Наставник изводи поједине ученике пред карту света који
показују кретања њихових експедиција.

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

Редни број
часа: 6.

Наставна јединица: Велика географска открића

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са последицама великих географским открићима;
– разумевање значаја ових открића.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.4.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
монолошко-дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, карта света
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици понављају градиво са претходног часа. Читају домаћи задатак –
одговоре на питања из Радне свеске, допуњују их и коментаришу.

– Наставник објашњава какве су биле последице великих географских открића.
Истиче значај развоја трговине са новооткривеним земљама и упознавања
Европљана са новим биљним културама.

– Наставник објашњава појам конкистадор.

Главни

– Наставник објашњава које су биле негативне последице географских открића –
уништавање јужноамеричких цивилизација, колонизација, ропство.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.
– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 21.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.
– Ученици добијају домаћи задатак да у радној свесци, у одељку Велика
географска открића, ураде задатке 5–7.

Литература:

Завршни

– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

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

Редни број
часа: 7.

Наставна јединица: Велика географска открића

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање најзначајнијих догађаја, личности и појава везаних за Велика
географска открића;
– обнављање најзначајнијих појмова везаних за Велика географска открића;
– разумевање, тумачење и повезивање знања;
– развијање вештина у решавању квиз задатака.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.1.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС 2.1.1.; ИС.2.1.3.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: групни

Наставна средства: радни лист, фотографије, карта света
ТОК ЧАСА
Уводни

– Наставник организује квиз такмичење са темом Великих географских открића.
Објашњава пропозиције. Два ученика – добровољца помажу наставнику у
вођењу квиза.
– Дели ученике у четири групе, односно тима. Ученици бирају вође и дају називе
својим тимовима.
– Квиз садржи четири игре: одговори на питања, склапање слагалице, осмосмерка
и асоцијације.
– У првој игри свака група добија један листић са задацима које треба да реше за
одређено време. По истеку времена, наставник прегледа задатке и свакој групи
уписује број освојених поена.

Главни

– У другој игри сваки тим добија задатак да састави слагалицу – делове слике које
треба да споје у једну. Задатак је завршен када су сви делови тачно уклопљени и
када вођа тима саопшти шта је или ко је на слици. Најбржи тим добија највећи
број поена.
– У трећој игри сваки тим треба да пронађе пет појмова или имена у осмосмерци.
Време је ограничено. Број поена зависи од броја тачних одговора.
– У четвртој игри тимови се такмиче у решавању асоцијација. Свако решено поље
доноси одређени број поена. Бодови се на крају сабирају и уносе у табелу.

Литература:

Завршни

– Наставник уз помоћ ученика сабира освојене бодове из све четири игре.
Наставник похваљује све ученике, а победнички тим награђује.

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

Редни број
часа: 8.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Градови у новом веку

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са развојем европских градова у новом веку;
– стицање знања о новом начину производње – мануфактури;
– разумевање значаја развоја градске привреде у новом веку.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор и одговоре на питања наводе како су изгледали
средњовековни градови и којим занимањима су се бавили њихови становници.
– Подсећају се који су били најразвијенији градови у средњем веку.

– Наставник објашњава шта је све допринело развоју градова у Европи током 16.
века. Истиче значај географских открића на напредак градова и привреде.
– Наставник истиче појаву нових градских центара и нових занимања.

– Наставник објашњава појаву мануфактурне производње и појам мануфактура.

Главни

– Ученици читају део текста о животу у европским градовима током 16. века на
стр. 22. и 23. Разговарају о прочитаном, коментаришу, постављају питања и
упоређују са условима живота у савременим градовима Европе.
– Ученици упоређују мануфактурну производњу са средњовековном. Кроз
разговор са наставником истичу предности мануфактуре и њену улогу у јачању
грађанства.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.
– Ученици добијају домаћи задатак да прочитају текст из уџбеника о Антверпену,
Севиљи и Лондону на стр. 23. и 24. и попуне табелу.
Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 26. Читају одговоре,
коментаришу са наставником, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 9.

Наставна јединица: Хуманизам и ренесанса

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појмова хуманизам и ренесанса;
– упознавање са хуманизмом и ренесансом и њиховим значајем;
– стицање знања о најзначајнијим личностима хуманизма и ренесансе и њиховим
делима.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, фотографије
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 31. Читају одговоре,
коментаришу са наставником, допуњују и исправљају.
– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.
– Ученици добијају домаћи задатак да прочитају текст из уџбеника о Леонарду да
Винчију на стр. 30.

Главни

– Наставник објашњава шта је све утицало на појаву хуманизма и ренесансе,
објашњава значење ових појмова и време када се ови покрети јављају.
– Наставник истиче значај античке културе и објашњава основне одлике
хуманизма и ренесансе.
– Ученици читају текста о Вилијему Шекспиру на стр. 28. Разговарају о
прочитаном, коментаришу, постављају питања.
– Наставник упознаје ученике са најзначајнијин уметницима ренесансе и
њиховим делима (Леонардо да Винчи, Микеланђело Буонароти, Рафаело
Санти).
– Ученици посматрају фотографије њихових дела (Мона Лиза, Тајна вечера,
Давид и др.) и разговарају о томе какав утисак на њих остављају, постављају
питања.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

Уводни

– Ученици читају домаћи задатак, коментаришу, допуњују одговоре.
– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају основних одлика
средњовековне културе. Набрајају највеће градске центре у Европи крајем
средњег века.
– Наставник истиче значај италијанских градова за појаву хуманизма и ренесансе.

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

Редни број
часа: 10.

Наставна јединица: Градови у новом веку, хуманизам и
ренесанса

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о развоју европских градова у новом веку и мануфактурној
производњи;
– упознавање са хуманизмом и ренесансом и њиховим значајем;
– стицање знања о најзначајнијим личностима хуманизма и ренесансе и њиховим
делима;
– разумевање значаја развија градова и нове културе.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа:
најразвијенији културни центри, одлике хуманизма и ренесансе, најзначајнији
уметници ове епохе.
– Ученици препричавају текст о Леонарду да Винчију, износе своје утиске,
коментаришу његова дела и научно стваралаштво.

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку Градови
у новом веку, хуманизам и ренесанса, задатке 1–8.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици задатке раде индивидуално.

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

Редни број
часа: 11.

Наставна јединица: Реформација и римокатоличка
обнова

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појмова реформација и противреформација;
– упознавање са узроцима реформације и развојем овог покрета;
– упознавање са противреформацијом и њеним резултатима.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.5.; ИС.1.1.8.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају на Велики црквени раскол и
на узроке који су до тога довели.
– Ученици набрајају најзначајнија црквена звања.

– Наставник објашњава појмове реформација и протестанти.
– Наставник објашњава узроке реформације, делатност Мартина Лутера и
ширење реформације у Европи.

– Наставник упознаје ученике са покретом противреформације и њеним
резултатима.

Главни

– Ученици посматрају карту на стр. 34, уочавају распрострањеност протестантске
вере у Европи и наводе највеће протестантске државе.

– Ученици читају текст о Вартоломејској ноћи на стр. 35, износе своје утиске,
разговарају, постављају питања.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 35. Читају одговоре,
коментаришу са наставником, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 12.

Наставна јединица: Реформација и римокатоличка
обнова

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појмова реформација, протестанти и противреформација;
– стицање знања о покрету реформације и делатности Мартина Лутера;
– стицање знања о противреформацији и њеним резултатима;
– разумевања последица реформација и противреформације.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.5.; ИС.1.1.8.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици задатке раде индивидуално.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку
Реформација и римокатоличка обнова, задатке 1–5.

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа:
узроци и ток реформације, покрет противреформације, последице.

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

Редни број
часа: 13.

Наставна јединица: Апсолутистичке монархије

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појмова монархија и апсолутистичка монархија;
– упознавање са одликама апсолутистичке монархије;
– упознавање са владавином француског краља Луја XIV.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.7.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта, фотографије
ТОК ЧАСА

– Ученици набрајају најмоћније европске монархије у периоду од 16. до 18. века.
Показују их на карти.

Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају на значење појма
монархија.

– Наставник објашњава појам апсолутизам и апсолутистичка монархија.
– Наставник објашњава основне одлике апсолутистичке монархије. Посебно
истиче апсолутизам у Француској и владавину Луја XIV. Објашњава појам
династија.

– Наставник показује фотографије (слајдове) Версаја, даје основне информације,
објашњава.

Главни

– Ученици читају текст о Лују XIV на стр. 37, износе своје утиске, разговарају,
постављају питања.

– Ученици износе своја запажања, разговарају, постављају питања.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици усмено одговарају на питања наставника у вези са основним одликама
апсолутистичке монархије.

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

Редни број
часа: 14.

Наставна јединица: Апсолутистичке монархије

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појма апсолутистичка монархија;
– упознавање са одликама апсолутизма у Шпанији, Енглеској, Русији;
– упознавање са владавинама владара Филипа II, Елизабете I, Петра Великог.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта, фотографије
ТОК ЧАСА

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа:
објашњавају појмове монархија, апсолутизам, династија; наводе одлике
апсолутистичке монархије, износе карактеристике владавине Луја XIV.
– Ученици набрајају државе апсолутистичке монархије у Европи у периоду од 16.
до 18. века.

– Наставник објашњава одлике апсолутизма у Шпанији, Енглеској, Русији. Даје
кратак преглед владавина Филипа II, Елизабете I, Петра Великог. Показује
њихове фотографије, износи биографске податке.

– Ученици посматрају карту на стр. 39. Уочавају које су државе биле краљевине, а
које царевине.

Главни

– Ученици читају текст о Шпанској армади на стр. 39, износе своје утиске,
разговарају, постављају питања.

– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.
– Ученици добијају домаћи задатак да писмено ураде задатке (Провери научено)
на стр. 41.
Литература:

Завршни

– Ученици писмено допуњавају табелу и одговарају на питања на стр. 41. Читају
тачне одговоре, упоређују их, допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

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

Редни број
часа: 15.

Наставна јединица: Апсолутистичке монархије

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појма апсолутистичка монархија;
– стицање знања о одликама апсолутизма у Француској, Шпанији, Енглеској,
Русији;
– стицање знања о владавинама најзначајнијих апсолутистичких владара.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: рад у пару

Наставна средства: уџбеник, историјска карта, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици задатке раде у паровима.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку
Апсолутистичке монархије, задатке 1–5.

Уводни

– Ученици понављају градиво са претходног часа: читају домаћи задатак,
коментаришу, допуњују одговоре.

– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

– Ученици добијају упутства које текстове и фотографије да припреме за следећи
час систематизације градива.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

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

Редни број
часа: 16.

Наставна јединица: Успон Европе (Европа од краја
XV до краја XVIII века)

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа:
– разумевање временских и просторних оквира новог века;
– стицање знања о најзначајнијим појавама и процесима у западној Европи у
периоду од краја 15. до краја 18. века;
– стицање знања о најзначајнијим личностима и догађајима који су обележили
период од краја 15. до краја 18. века у западној Европи.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: групни

Наставна средства: уџбеник, историјска карта, фотографије
ТОК ЧАСА

– Дели ученике у четири групе, односно тима. Ученици бирају по два
представника тима.

Уводни

– Наставник објашњава задатке и даје упутства ученицима.

– Ученици добијају задатак да направе пано са временском лентом, по угледу на
ленту из уџбеника, стр. 43. Потребно је да лента буде употпуњена
фотографијама и кратким текстовима о најзначајнијим догађајима и
личностима.

– Друга група припрема фотографије и текстове о Гутенбергу, Колумбу, Васку да
Гами, Магелану и Леонарду.

Главни

– Прва група има задатак да нацрта временску ленту на хамеру и унесе временске
одреднице (као у уџбенику).

– Трећа група припрема фотографије и текстове о Мартину Лутеру,
Вартоломејској ноћи, Шпанској армади и Елизабети I.
– Четврта група припрема фотографије и текстове Шекспиру, Галилеју, Лују XIV
и Петру Великом.
– Наставник обилази групе, контролише њихов рад, даје упутства и сугестије.

– Наставник похваљује све ученике.
Литература:

Завршни

– Вође тимова припремљен материјал лепе уз временску ленту на одговарајуће
место. Завршен пано каче на зид.

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

Редни број
часа: 17.

Наставна јединица: Успон Европе (Европа од краја
XV до краја XVIII века)

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа:
– провера знања о временским и просторним оквирима новог века;
– провера знања о најзначајнијим појавама и процесима у западној Европи у
периоду од краја 15. до краја 18. века;
– провера знања о најзначајнијим личностима и догађајима који су обележили
период од краја 15. до краја 18. века у западној Европи.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: наставни лист (тест)
ТОК ЧАСА
Уводни

– Наставник даје кратка упутства ученицима за израду теста.

– Тест се састоји од две групе задатака. Свака група садржи 10–12 задатака.
Главни

– Задаци теста су разноврсни: одговори на питања, вишеструки избор,
допуњавање реченица, хронолишку редослед догађаја, тумачење карте и табеле
и др.
– Ученици задатке теста решавају индивидуално.
– Израда траје 30 минута.

– Ученици процењују на скали од 1 до 5 како су урадили тест. Њихове процене
наставник бележи и упоредиће их са резултатима теста.

Литература:

Завршни

– По завршетку израде, ученици своје тестове предају наставнику.

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

Редни број
часа: 18.

Наставна јединица: Османско царство од XVI до XVIII
века

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање ученика са ширењем Османског царства током XVI и XVII века и
владавинама најзначајнијих Османских владара;
– упознавање са друштвеним и државним уређењем Османског царства.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.6.; ИС.3.1.6.; ИС.3.2.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта, видео материјал
ТОК ЧАСА

Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају градива из шестог разреда
везаног за Османско царство: ко су Турци Османлије, кад се појављују на
Балкану, који су најзначајнији султани и битке из XIV и XV века.

– Наставник укратко представља део лекције о успону Османлија током XVI века
и владавину Сулејмана I Величанственог.
Главни

– Наставник показује на историјској карти како се ширило Османско царство и
територије које је обухватало у различитим историјским периодима.
– Наставник пушта ученицима део филма „Царство вере“ (III део) који говори о
успону Османлија и узроцима овог успона.

Литература:

Завршни

– Ученици коментаришу филм и уз помоћ наставника формулишу и записују
најважније тезе у својим свескама.

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

Редни број
часа: 19.

Наставна јединица: Османско царство од XVI до XVIII
века

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о ширењу Османског царства током XVI и XVII века и
владавини Сулејмана I Величанственог;
– стицање знања о друштвеном и државном уређењу Османског царства.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.6.; ИС.3.2.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА

– Ученици читају део лекције (Сазнај о) на стр. 49. који говори о Сулејману
Величанственом.

– Наставник објашњава ученицима какво је било државно уређење у царству и
административну поделу.

Главни

– Наставник објашњава ученицима какво је било османско друштво, како се оно
делило, објашњава и записује на табли непознате речи (аскер, раја, баштина,
кулук).

Уводни

– Наставник са ученицима разговара о ширењу Османског царства у XVI и XVII
веку и проучавају истоимену карту у уџбенику на стр. 48.

– Ученици читају део лекције (Занимљивост) који говори о Топкапи сарају.

– Читају одговоре, наставник оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици одговарају на питања из уџбеника на стр. 52.

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

Редни број
часа: 20.

Наставна јединица: Османско царство од XVI до XVIII
века

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о ширењу Османског царства током XVI и XVII века;
– упознавање са владавинама најзначајнијих Османских владара из овог периода;
– разумевање начина уређења државе и друштва Османског царства.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; И.С.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.6.; ИС.3.2.5.; ИС.3.2.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална

Облици рада: групни

Наставна средства: уџбеник, истор. карта, радна свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа.

– Наставник дели ученике у две групе.
Главни

– Једна група добија задатак да на основу текста из уџбеника, одгледаног филма и
претходно усвојеног знања напише кратак рад о султану Сулејману
Величанственом. Друга група добија исти задатак са темом ширења Османског
царства.
– Ученици читају своје радове.

– Читају одговоре. Наствник оцењује ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из радне свеске у одељку Османско
царство од XVI до XVIII века.

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

Редни број
часа: 21.

Наставна јединица: Положај Срба у Османском царству

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о положају српског народа у Османском царству и друштвеним
слојевима;
– упознавање са појавама какве су биле данак у крви и исламизација и њиховим
последицама;
– разумевање значаја хајдука и хајдучије за српски народ под турском влашћу.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошка, текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се уз помоћ наставника подсећају градива из шестог разреда о паду
српске деспотовине под турску власт: кад је српска средњовековна држава
изгубила независност, шта је узроковало њен пад, који су били најзначајнији
српски средњовековни владари и сл.

– Наставник објашњава како се делило српско становништво у Османском
царству, записује на табли најважније друштвене слојеве.

– Ученици добијају задатак да сами прочитају одељак о хајдуцима из уџбеника на
стр. 57-58. и да у својим свескама у виду теза препишу најважније делове
текста.

– Ученици одговарају на питања из уџбеника на стр. 58.
– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– На крају часа ученици читају шта су написали у свесци, упоређују, допуњују и
исправљају ако нису тачно урадили.

Главни

– Наставник објашњава шта су данак у крви и исламизација и какве су последице
имале ове појаве. Записује непознате појмове на табли.

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

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број
часа: 22.

Наставна јединица: Положај Срба у Османском царству

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о положају српског народа у Османском царству и друштвеним
слојевима;
– разумевање значаја данка у крви и исламизације;
– стицање знања о Мехмед-паши Соколовићу;
– разумевање значаја хајдучије за српски народ под турском влашћу.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником и одговарајући на питања понављају
градиво са претходног часа.
– Ученици читају одељке „Занимиљивост“ из уџбеника на стр. 54. и 56.

Главни

– Ученици добијају задатак да прочитају текст из уџбеника (Сазнај о) о Мехмедпаши Соколовићу на стр. 55. и одломак из романа „На Дрини ћуприја“ из радне
свеске у одељку Положај Срба у Османском царству.
– Ученици добијају задатак да напишу краћи есеј о данку у крви и њиховом
личном доживљају тога.
– Ученици читају радове.

– Наставник оцењује ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици одговарају на питања из радне свеске (одељак Положај Срба у
Османском царству).

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

Редни број
часа: 23.

Наставна јединица: Српска православна црква

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са положајем Српске православне цркве под османском влашћу;
– разумевање значаја који је црква имала за српски народ под турском влашћу.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник
ТОК ЧАСА

– Ученици понављају градиво са претходних часова.
Уводни

– Уз помоћ наставника подсећају се градива из шестог разреда везаног за српску
цркву: Немањићи и улога Светог Саве за стварање независне српске цркве,
значај који је црква имала за српски народ у средњем веку, где су се налазила
црквена седишта и ко се налазио на челу цркве (појмови: архиепископ,
патријарх).

– Наставник објашњава какав је био положај Српске православне цркве под
османском влашћу.

– Наставник наглашава значај који је црква имала за српски народ у одсуству
државне независности.

Главни

– Наставник објашњава околности које су довеле до обнове црквене
самосталности у XVI веку као и разлоге за губитак те самосталности два века
касније.

– Наставник пише на табли у виду теза најважније делове лекције и непознате
појмове.

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 60.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Након завршетка ученици читају тачне одговоре, упоређују их, допуњују и
исправљају ако нису тачно урадили.

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

Редни број
часа: 24.

Наставна јединица: Српска православна црква

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о Пећкој патријаршији од половине XVI до половине XVIII века;
– разумевање значаја који је црква имала за српски народ под османском влашћу.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, слике, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици уз помоћ наставника одговарају усмено на питања о којим
манастирима је реч, где се налазе и чија су задужбина били.

Главни

– Наставник показује ученицима слике неких од најпознатијих српских
средњовековних манастира.

Уводни

– Ученици понављају градиво са претходног часа.

– Наставник пише тачне одговоре на табли.
– Ученици попуњавају радне свеске – одељак Српска православна црква.

– Наставник оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици читају тачне одговоре, упоређују их, допуњују и исправљају ако нису
тачно урадили.

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

Редни број
часа: 25.

Наставна јединица: Срби у ратовима против Османског
царства

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са аустријско-турским ратовима у новом веку;
– стицање знања о учешћу српског народа у овим ратовима;
– разумевање значаја и улоге коју су имали Срби у овим ратовима.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.5.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор одговарају на питања која се односе на успон и ширење
Османског царства.

– Наставник објашњава узроке и токове најважнијих аустријско-турских сукоба у
новом веку.

– Ученици у уџбенику на стр. 64. Пажљиво посматрају историјску карту и сами
проналазе поменуте топониме.

Главни

– Наставник на историјској карти показује територије на којима су ови ратови
вођени, места најважнијих сукоба, места где су склапани мировни уговори и
границе између Аустрије и Османског царства после ових ратова.

– Наставник објашњава улогу српског народа у аустријско-турским сукобима и
разлоге за њихово учешће у ратовима на страни Аустрије.
– Наставник записује на табли тезе које ученици бележе у свескама.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 64. Читају одговоре,
коментаришу са наставником, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 26.

Наставна јединица: Срби у ратовима против Османског
царства

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о аустријско-турским сукобима у XVI, XVII и XVIII веку;
– разумевање значаја и улоге коју су имали Срби у овим ратовима;
– стицање знања о значају ових ратова за српски народ.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.5.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка, рад на
тексту

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају основних чињеница из
претходне лекције.

– Ученици читају текст из уџбеника (Сазнај о) на стр. 63. о Еугену Савојском.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици читају одговоре из радне свеске, коментаришу са наставником,
допуњују и исправљају.

Главни

– Ученици попуњавају радну свеску – одељак Срби у ратовима против Османског
царства. Уз помоћ уџбеника пажљиво попуњавају табеле у радној свесци.

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

Редни број
часа: 27.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Сеобе Срба

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о узроцима и правцима српских сеоба у новом веку;
– упознавање са Великом сеобом Срба 1690. године и њеним значајем;
– разумевање значаја сеоба и њихових последица.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10..; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА

– Ученици се подсећају градива из шестог разреда: шта је сеоба, за коју сеобу они
знају (Велика сеоба народа и Сеоба Словена), шта су најчешћи узроци сеоба
народа и сл.

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа.

– Наставник објашњава узроке сеоба српског народа у новом веку

– На историјској карти наставник показује ученицима правце српских сеоба у
новом веку.

Главни

– Наставник објашњава зашто је дошло до Велике сеобе Срба 1690. године,
износи основне податке о овом догађају, објашњава које су његове последице.

– Ученици пажљиво посматрају и анализирају карту из уџбеника на стр. 66.
Показују правце сеоба и места која су Срби населили. Најважније податке
записују у својим свескама.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици одговарају на питања из уџбеника на стр. 67.

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

Редни број
часа: 28.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Сеобе Срба

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о узроцима и правцима српских сеоба у новом веку;
– разумевање значаја Велике сеобе Срба 1690. године;
– разумевање последица сеоба за српски народ.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају градива из последње
лекције.

– Ученици читају текст (Сазнај о) на стр. 66. у уџбенику о патријарху Арсенију III
Чарнојевићу.

– Ученици добијају задатак да ураде задатке у радној свесци у одељку Сеобе
Срба.

Главни

– Ученици читају текст (Сазнај више) у уџбенику на стр. 67. о сеобама српског
становништва у Русију.

– Уз помоћ наставника ученици анализирају слике Велика сеоба Срба, Паје
Јовановића и Спаљивање моштију Светог Саве. Ученици бележе тезе у
свескама, постављају и одговарају на питања.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици усмено читају одговоре из радне свеске, коментаришу их са
наставником, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 29.

Наставна јединица: Срби под хабзбуршком и млетачком Тип часа:
обрада
влашћу

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о положају српског народа под хабзбуршком влашћу;
– разумевање улоге српске грађанске класе у Хабзбуршкој монархији;
– стицање знања о истакнутим историјским личностима из овог периода.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа:
узроци и последице сеоба Срба, правци сеоба, државе у које су се селили.

– Наставник објашњава како се српски народ нашао да живи у Хабзбуршкој
монархији.
– Наставник објашњава какав је био положај Срба у том царству.
– Наставник, у виду теза, записује на табли најважније чињенице из лекције,
тумачи непознате појмове (крајина, крајишник, привилегије).
– Наставник објашњава улогу коју је српско грађанство у Хабзбршкој монархији
имало за српски народ уопште. Посебно истиче делоДоситеја Обрадовића и
његов значај.

Главни

– Наставник и ученици анализирају карту Војна крајина у уџбенику на стр. 68.

– Наставник истиче значај српког свештенства и улогу Српске православне цркве
у Аустрији.

– Ученици читају одговоре, наставник оцењује активне ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања из уџбеника на стр. 73.

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

Редни број
часа: 30.

Наставна јединица: Срби под хабзбуршком и млетачком Тип часа:
утврђивање
влашћу

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о положају српског народа под хабзбуршком влашћу;
– разумевање значаја српске грађанске класе у Хабзбуршкој монархији;
– стицање знања о верским и политичким центрима Срба у Хабзбуршкој
монархији;
– упознавање са животом и делом Доситеја Обрадовића;
– стицање знања о положају српског народа под млетачком влашћу.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају градива са претходног часа.

– Ученици читају текст (Сазнај о) из уџбеника на стр. 71. о животу и делу
Доситеја Обрадовића.

– Ученици усмено читају одговоре из радне свеске, коментаришу их са
наставником, допуњују и исправљају.
– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања у радној свесци у одељку Срби
под хабзбуршком и млетачком влашћу.

Главни

– Наставник објашњава какав је био положај српског народа у Млетачкој
републици. Објашњава ко су били ускоци и од ученика тражи да напишу у
свескама које су биле сличности и разлике између хајдука и ускока.

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

Редни број
часа: 31.

Наставна јединица: Српски народ под страном
влашћу од XVI до краја XVIIIвека

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа:
– провера знања о положају Срба у Хабзбуршкој монархији у новом веку;
– провера разумевања значаја и улоге српског грађанства у Хабзбуршкој
монархији у XVIII веку;
– провера знања о истакнутим историјским личностима из овог периода;
– провера знања о положају српског народа под млетачком влашћу.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: наставни лист (тест)
ТОК ЧАСА

– Ученици задатке теста решавају индивидуално.

Главни

– Тест се састоји од две групе задатака. Свака група садржи 10–12 задатака.

Уводни

– Наставник даје кратка упутства ученицима за израду теста.

– Израда траје 30 минута.

– Наставник на табли исписује тачне одговоре.
– Ученици проверавају тачност задатака.

Литература:

Завршни

– По завршетку израде, ученици своје тестове предају наставнику.

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

Редни број
часа: 32.

Наставна јединица: Индустријска револуција

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појмова револуција и индустријска револуција;
– упознавање са настанком индустријске револуције и личностима које су је
обележиле;
– разумевање последица индустријске револуције.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.3.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, фотографије
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају како je насталa
мануфактурa.
– Објашњавају начин функционисања мануфактурна производња и њихов значај.

– Наставник објашњава појмове револуција и индустријска револуција
– Наставник објашњава настанак парне машине и почетак индустријске
револуције
–

– Наставник објашњава значај развоја индустрије на унапређење саобраћаја
(пароброд и железница) и настанка многих техничких проналазака. Показује
фотографије.

Главни

Ученици читају текст о Џејмсу Вату на стр. 80. Износе своје утиске,
коментаришу, истичу значај његовог дела, постављају питања

– Наставник истиче утицај индустријске револуције на промене у друштвеним
односима. Објашњава појмове штрајк и лудита.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 82. Читају одговоре,
коментаришу са наставником, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 33.

Наставна јединица: Револуције у Низоземској и
Енглеској

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– разумевање појмова република и парламент;
– упознавање са грађанским револуцијама у Низоземској и Енглеској;
– разумевање значаја грађанских револуција.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.3.; ИС.2.1.6.;
ИС.2.2.2.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником наводе основне одлике
апсолутистизма, набрајају највеће апсолутистичке монархије у Европи. Наводе
основне друштвене класе у апсолутистичким монархијама.

– Наставник објашњава одлике грађанске револуције.
– Наставник излаже ток и истиче главне карактеристике револуције у
Низоземској. Објашњава појам република.

– Наставник излаже ток и истиче главне карактеристике револуције у Енглеској.
Објашњава појмове парламент и парламентарна монархија.

Главни

– Ученици читају текст о Виљму Оранском на стр. 84. Износе своје утиске,
коментаришу, постављају питања

– Наставник истиче значај грађанских револуција.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Ученици добијају домаћи задатак да прочитају текст из уџбеника о пожару у
Лондону на стр. 86.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 86. Читају одговоре,
коментаришу, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 34.

Наставна јединица: Индустријска револуција,
револуције у Низоземској и Енглеској

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о индустријској и грађанским револуцијама у Низоземској и
Енглеској;
– разумевање значаја ових револуција;
– разумевање појмова револуција, република и парламент.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: рад у пару

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Објашњавају разлику између мануфактурне и индустријске производње.

Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником наводе основне одлике индустријске
револуције, као и револуција у Низоземској и Енглеској.
– Објашњавају разлику између монархијског и републиканског уређења.

– Ученици задатке раде у пару.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку
Индустријска револуција, Револуције у Низоземској и Енглеској, задатке 1–8.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, коментаришу,
упоређују их, допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније парове (ученике).

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

Редни број
часа: 35.

Наставна јединица: Америчка револуција и Грађански
рат у САД

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са основним карактеристикама Америчке револуције и Грађанског
рата у САД;
– разумевање значаја ових догађаја;
– разумевање појмова устав и расна дискриминација.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником објашњавају шта су колоније, које
европске државе су имале колоније на тлу Америке, ко су били староседеоци на
северноамеричком континенту.

– Наставник објашњава зашто су северноамеричке колоније отпочеле борбу за
независност, излаже ток рата и резултате. Објашњава појмове декларација и
устав.

– Ученици читају текст о Џорџу Вашингтону на стр. 80. Износе своје утиске,
коментаришу, постављају питања.

Главни

– Ученици посматрају карту на стр. 88, наводе називе тринаест колонија и
границу САД.

– Наставник излаже узроке и ток Грађанског рата у САД и истиче последице рата.
Објашњава појам расна дискриминација. Даје додатна објашњења.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Ученици добијају домаћи задатак да прочитају текст из уџбеника о Абрахаму
Линколну на стр. 92.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 92. Читају одговоре,
коментаришу, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 36.

Наставна јединица: Америчка револуција и Грађански
рат у САД

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о узроцима и току Америчке револуције;
– стицање знања о узроцима и току Грађанског рата у САД;
– разумевање значаја ових догађаја;
– усвајање појмова устав и расна дискриминација.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа:
објашњавају узроке и последице Америчке револуције и Грађанског рата у САД,
наводе важне личности и догађаје, дефинишу појмове.
– Препричавају текст о Абрахаму Линколну и износе своја запажања.

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку
Америчка револуција и Грађански рат у САД, задатке 1–5.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
дискутују, допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици задатке раде индивидуално.

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

Редни број
часа: 37.

Наставна јединица: Француска револуција (1789–1799)

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– обнављање и усвајање појмова: револуција, грађанство, политичка права,
сталежи;
– упознавање са стањем у француском друштву у другој половини 18. века;
– разумевање узрока који су довели до избијања Револуције.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
монолошко-дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, фотографије
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником се подсећају основних одлика
апсолутистичке монархије, исхода револуција у Низоземској, Енглеској и САД.
– Објашњавају појмове револуција, грађанство, република.

– Наставник подсећа ученике на владавину Луја XIV и њене карактеристике.
– Наставник објашњава стање у француском друштву и држави уочи Револуције:
апсолутизам Луја XVI, привредна криза, сталшка подела друштва,
незадовољство трећег сталежа.

– Ученици читају податке из табеле на стр. 94. Упоређују положај сталежа,
образлажу узроке незадовољста трећег сталежа, коментаришу и постављају
питања.

Главни

– Наставник објашњава појмове сталеж и политичка права.

– Наставник наводи догађаја који су непосредно утицали на избијање Револуције
и пад Бастиље.
– Ученици читају текст о Бастиљи на стр. 95. Износе своје утиске, коментаришу,
постављају питања.

Литература:

Завршни

– Ученици самостално извлаче тезе и записују их у свескама. Читају оно што су
записали, допуњују, коригују.

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

Редни број
часа: 38.

Наставна јединица: Француска револуција (1789–1799)

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са током Француска револуција;
– разумевање појмова уставна монархија и диктатура;
– разумевање значаја Француске револуције.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.; ИС.3.2.2.; ИС.3.2.4.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
монолошко-дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, фотографије
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа:
објашњавају стање у француском друштву уочи Револуције, упоређују положај
сталежа, наводе захтеве трећег сталежа, објашњавају догађаје који су
непосредно утицали на избијање Револуције.
– Објашњавају појмове сталеж, политичка права, банкрот.

– Наставник излаже и објашњава ток Француске револуције – умерену.
Револуцију, Јакобинску диктатуру и владавину Директоријума и временске
одреднице. Објашњава садржину и значај Декларације о правима човека и
грађанина.

– Ученици читају текст о Марсељези на стр. 97. Износе своје утиске,
коментаришу, постављају питања.

Главни

– Наставник објашњава појмове уставна монархија, диктатура, директоријум.

– Наставник објашњава значај Француске револуције.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

–

Ученици добијају домаћи задатак да ураде вежбање Провери научено из
уџбеника на стр. 99.

Литература:

Завршни

– Ученици гледају фотографије (слајдове) догађаја и личности који су обележили
Француску револуцију – износе запажања, коменратишу, одговарају на питања.

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

Редни број
часа: 39.

Наставна јединица: Француска револуција (1789–1799)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о узроцима и последицама Француска револуција;
– стицање знања о најзначајнијим личностима и догађајима који су обележили
Француску револуцију;
– разумевање значаја Француске револуције.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.4.;
ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.; ИС.3.2.2.; ИС.3.2.4.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Набрајају и објашњавају појмове које су усвојили.
– Ученици објашњавају облике државног уређења Француске (апсолутистичка
монархија, уставна монархија, република) и упоређују их.

– Ученици задатке раде индивидуално.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
дискутују, допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

– Два ученика добијају задатак да за следећи час припреме презентацију о
најзначајнијим Наполеоновим биткама и освајањима у периоду од 1804. до
1812. године (око 10 минута). Наставник им даје упутства.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку
Француска револуција, задатке 1–6.

Уводни

– Ученици читају домаћи задатак, коментаришу, допуњују одговоре.

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

Редни број
часа: 40.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Наполеоново доба

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са основним одликама владавине Наполеона Бонапарте;
– упознавање са Наполеоновим ратовима до 1812. године;
– усвајање појмова државни удар, кодекс, адмирал;
– развијање умења припремања и држања презентације.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта, ведео-материјал, фотографије
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици гледају кратак инсерт из серије о Наполеону. Наставник поставља
питања: о којој личности је реч, шта су до сада знали о Наполеону, којом
државом је владао и др.

– Наставник објашњава узроке који су утицали на долазак Наполеона Бонапарте
на власт. Објашњава ток и главне карактеристике његове владавине (конзулство,
царство).
– Наставник објашњава појмове државни удар и кодекс.

– Презентација: Наполеонова освајања и најзначајније битке од 1804. до 1812.
године (код Аустерлица, Трафалгара, Јене). По завршетку презентације остали
ученици износе своја запажања, анализирају, постављају и одговарају на
питања.

Главни

– Ученици читају текст о Наполеону на стр. 102. Износе своје утиске,
коментаришу, постављају питања.

– Ученици посматрају карту на стр. 104. Усмено одговарају на питања уз карту.

– Ученици добијају домаћи задатак да извуку главне тезе и запишу их у свескама.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује ученике који су припремили презентацију и
ученике који су били најактивнији.

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

Редни број
часа: 41.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Наполеоново доба

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са владавином и ратовима Наполеона Бонапарте у периоду 1812–
1815. година;
– разумевање значаја Бечког конгреса;
– разумевање значаја и последица Наполеонове владавине.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта, видео-материјал
ТОК ЧАСА

– Ученици читају анегдоту на стр. 101. износе своја запажања, закључују,
коментаришу.

Уводни

– Ученици читају домаћи задатак, коментаришу, допуњују одговоре.

– Наставник упознаје ученике са Наполеоновим походом на Русију. Приказује
инсерт из серије о Наполеону – повлачење француске војске из Русије.
– Ученици износе своје утиске, коментаришу, постављају питања.

– Наставник упознаје ученике са најзначајнијим одредбама Бечког конгреса.
Објашњава значај овог конгреса и последице.

Главни

– Наставник упознаје ученике са догађајима који су довели до Наполеоновог пада
(Битка народа, Битка код Ватерлоа). Ученици бележе тезе у свескама које
наставник записује на табли, постављају и одговарају на питања.

– Ученици посматрају карте на стр. 194. и 197. и упоређују територије европских
држава.

– Наставних похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 107. Читају
одговоре, коментаришу, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 42.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Наполеоново доба

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о владавини и ратовима Наполеона Бонапарте;
– повезивање и разумевање историјских догађаја и процеса – Наполеонови ратови
и Бечки конгрес;
– разумевање последица Наполеонове владавине.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.3.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: рад у пару

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Објашњавају појмове које су усвојили.

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником објашњавају основне одлике
Наполеоновог доба. Наводе најзначајније догађаје и последице.
– Коментаришу Наполеонову изреку на стр. 103, објашњавају, закључују.

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку
Наполеоново доба, задатке 1–5.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
дискутују, допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније парове (ученике).

Главни

– Ученици задатке раде у пару.

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

Редни број
часа: 43.

Наставна јединица: Револуција 1848/1849. године

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са основним карактеристикама Револуције 1848/1849. године;
– обнављање и усвајање појмова: грађанска и политичка права, либерализам
национализам;
– разумевање значаја Револуције 1848/1849. године.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
монолошко-дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају најзначајнијих одлука
Бечког конгреса.
– Ученици објашњавају појмове: република, грађанство, грађанска и политичка
права.

– Наставник објашњава појмове либерализам и национализам.
– Наставник упознаје ученике са током и главним карактеристикама Револуције у
Француској, немачким и италијанским земљама и у Хабзбуршкој монархији.

– Ученици читају текст из уџбеника о Јозефу Радецком на стр. 110. Износе своје
утиске, коментаришу, постављају питања.

Главни

– Ученици упоређују узроке који су довели до Револуција у Француској 1789. и
1848/1849. године. Запажају сличности између револуција у немачким и
италијанским земљама.

– Наставник упознаје ученике са резултатима Револуција 1848/1849. године и
објашњава њен значај.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Наставних похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 111. Читају
одговоре, коментаришу, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 44.

Наставна јединица: Нове државе у Европи – стварање
Италије и Немачке

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са током и резултатима борбе италијанских и немачких
револуционара за уједињење;
– обнављање и усвајање појмова: либерализам, национализам, нација;
– разумевање значаја стварања краљевине Италије и Немачког царстава.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: монолошко-дијалошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа:
објашњавају одлике либерализма и национализма, наводе захтеве италијанских
и немачких револуционара током Револуције 1848/1849. године, истичу
резултате и значај Револуције 1848/1849. године.

– Наставник објашњава појмове нација и национална држава. Упознаје ученике са
током и резултатима борбе италијанских и немачких револуционара за
уједињење.

– Ученици читају текст из уџбеника о Гарибалдију на стр. 113. Износе своје
утиске, коментаришу, постављају питања.

Главни

– Наводи личности које су заслужне за уједињење Италије и Немачке.

– Ученици посматрају карте на стр. 114. и 116. Писмено одроварају на питања
испод карата.
– Наставник истиче значај стварања краљевине Италије и Немачког царстава.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Наставних похваљује и оцењује најактивније ученике.
– Ученици добијају домаћи задатак да из уџбеника прочитају текст о Бизмарку на
стр. 115.
Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 117. Читају
одговоре, коментаришу, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 45.

Наставна јединица: Револуција 1848/1849. године и
стварање Италије и Немачке

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– усвајање знања везаних за Револуцију 1848/1849. године и уједњење Италије и
Немачке: време, ток, личности, резултати, значај;
– усвајање појмова либерализам, национализам, нација, национална држава;
– повезивање и разумевање историјских догађаја и процеса.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици кроз разговор са наставником истичу резултате и значај Револуције
1848/1849. године и уједињења Италије и Немачке.

Уводни

– Ученици коментаришу текст о Бизмарку, наводе своја запажања, анализирају.

– Објашњавају појмове које су усвојили.

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку
Револуција 1848/1849. године и стварање Италије и Немачке, задатке 1–6.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
дискутују, допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици задатке раде индивидуално.

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

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број
часа: 46.

Наставна јединица: Велике силе и Источно питање

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– обнављање и усвајање појмова: национализам, статус, велике силе;
– упознавање са Источним питањем: појам, простор, националне револуције
балканских народа, однос великих сила и балканских народа према Источном
питању;
– разумевање значаја Берлинског конгреса.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
монолошко-дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником набрајају европске државе које су у XIX
веку биле велике силе. Наводе државе које су данас велике силе и упоређују.
– Наставник кроз разговор са ученицима објашњава карактеристике државе –
велике силе.

– Наставник објашњава шта је Источно питање. Ученици наводе границе
Османског царства у Европи, побуне и устанке балканских народа у првој
половини XIX века.

– Наставник истиче најважније одлуке Берлинског конгреса и његов значај.

Главни

– Наставник објашњава однос великих сила и балканских народа према Источном
питању, излаже ток и резултате најзначајнијих догађаја – Кримски рат, Велика
источна криза, Берлински конгрес.
– Ученици посматрају карту на стр. 121. Упоређују територије држава и границе
са картом на стр. 107. Износе запажања, коментаришу, постављају питања.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 121. Читају
одговоре, коментаришу, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 47.

Наставна јединица: Велике силе и Источно питање

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– усвајање појмова статус, велике силе, Источно питање;
– усвајање знања везаних за однос великих сила према Источном питању;
– разумевање значаја националне борбе балканских народа у другој половини XIX
века.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају догађаја: Кримски рат,
Велика источна криза, Берлински конгрес.
– Објашњавају појмове које су усвојили.

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку Велике
силе и Источно питање, задатке 1–4.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
дискутују, допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

– Наставник подсећа ученике на писмену проверу знања која ће бити следећег
часа.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици задатке раде индивидуално.

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

Редни број
часа: 48.

Наставна јединица: Доба револуција (Европа и свет
од краја XVIII до седамдесетих година XIX века)

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа:
– провера знања о најзначајнијим појавама и процесима у западној Европи у
периоду од краја 18. до седамдесетих година 19. века;
– провера знања о најзначајнијим догађајима и личностима који су обележили
период од краја 18. до седамдесетих година 19. века у западној Европи;
– провера знања и разумевања појмова који су везани за ову тему.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: наставни лист (тест)
ТОК ЧАСА
Уводни

– Наставник даје кратка упутства ученицима за израду теста.

– Тест се састоји од две групе задатака. Свака група садржи 10–12 задатака.
Главни

– Задаци теста су разноврсни: одговори на питања, вишеструки избор,
допуњавање реченица, хронолишку редослед догађаја, тумачење карте и табеле
и др.
– Ученици задатке теста решавају индивидуално.
– Израда траје 30 минута.

– Ученици процењују на скали од 1 до 5 како су урадили тест. Њихове процене
наставник бележи и упоредиће их са резултатима теста.

Литература:

Завршни

– По завршетку израде, ученици своје тестове предају наставнику.

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

Редни број
часа: 49.

Наставна јединица: Доба револуција (Европа и свет
од краја XVIII до седамдесетих година XIX века)

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа:
– провера знања о најзначајнијим појавама и процесима у западној Европи у
периоду од краја 18. до седамдесетих година 19. века;
– провера знања о најзначајнијим догађајима и личностима који су обележили
период од краја 18. до седамдесетих година 19. века у западној Европи;
– провера знања и разумевања појмова који су везани за ову тему.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни лист (тест), уџбеник
ТОК ЧАСА

– Саопштава просечну оцену одељења.

– Ученици добијају тестове на увид и раде исправку теста.
– Ученици који су најбоље урадили тест помажу слабијим ученицима да исправе
и допуне задатке које нису добро урадили.

– Наставник упоређује резултате теста са проценама ученика и саопштава их.

Литература:

Завршни

– По завршетку израде, ученици читају одговоре.

Главни

– Наставник саопштава оцене ученика. Похваљује ученике који су најбоље
урадили.

Уводни

– Наставник анализира резултате теста.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број
часа: 50.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Српска револуција

Циљеви и задаци часа:
– упознавање ученика са појмом српска револуција;
– разумевање појма револуција и упознавање са хронолошким оквирима српске
револуције.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.5.; ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА

– Подсећају се на револуције које су већ учили (у Енглеској, Америци,
Француској).

Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају појма револуција.

– Наставник објашњава појам српска револуција.

–

Наставник истиче значај револуције за српски народ и њене последице.

Главни

– Наставник објашњава временске оквире српске револуције и наглашава разлику
између њене ратне и мирнодопске фазе.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

– Ученици читају и коментаришу шта су написали.

Литература:

Завршни

– Ученици добијају задатак да се подсете претходног градива везаног за живот
српског становништва под Турцима и да напишу основне појмове везане за то у
својим свескама (раја, данак у крви, исламизација, хајдук и сл.).

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

Редни број
часа: 51.

Наставна јединица: Први српски устанак (1804–1813)

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање ученика са хронолошким и просторним оквирима Првог српског
устанка;
– разумевање стања у Београдском пашалуку уочи избијања устанка;
– упознавање са узроцима и поводом за избијање Првог српског устанка;
– упознавање и разумевање значаја истакнутих личности везаних за овај устанак.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС. 1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– Ученици читају текст из уџбеника (Сазнај о) на стр. 130. о Карађорђу и текст
(Занимљивост) на стр. 131. о његовој жени Јелени.
– Коментаришу са наставником и постављају питања.

Главни

– Наставник упознаје ученике са хронолошким и просторним оквирима Првог
српског устанка.
– Наставник објашњава шта је Београдски пашалук и стање у пашалуку уочи
избијања устанка.
– Ученици на карти у уџбенику на стр. 128. пажљиво посматрају границе
Београдског пашалука и уочавају најважније топониме о којима наставник
говори.
– Наставник објашњава појмове дахија, зулум, разлику између појмова кнежеви и
кнезови.
– Наставник јасно наглашава шта је био узрок а шта повод за избијање Првог
српског устанка и које су историјске личности имале важну улогу у овој фази
револуције.
– Ученици прате наставниково излагање, бележе тезе које наставник записује на
табли, постављају и одговарају на питања.

Уводни

– Наставник са ученицима разговара о временским одредницама српске
револуције, њеним фазама и последицама.

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

Редни број
часа: 52.

Наставна јединица: Први српски устанак (1804–1813)

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са основним током ратовања у Првом српском устанку;
– упознавање са најзначајнијим биткама и њиховим резултатима;
– разумевање разлога због којих је дошло до слома устанка;
– упознавање са организацијом устаничке државе.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС. 1.2.4.; ИС.1.2.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор и одговоре на питања понављају градиво са претходног
часа.

– Наставник упознаје ученике са током ратовања у Првом српском устанку.
– Наставник наводи најважније битке, године када су се одиграле и исходе
ратовања.
– Наставник у виду теза бележи ове податке на табли, ученици их преписују.

– Ученици читају текстове из уџбеника на страни 132. и 134. (Занимљивост) о
Мишарској бици и Ћеле-кули.

Главни

– Наставник задаје ученицима задатак да на карти у уџбенику на стр. 133. пронађу
и покажу места најважнијих битака у Првом српском устанку.

– Ученици са наставником посматрају шематски приказ Првог српског устанка на
стр. 135. у уџбенику, коментаришу и постављају питања.
– Наставник укратко објашњава како је била организована устаничка држава.

–

Читају одговоре, коментаришу и исправљају нетачно.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 137.

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

Редни број
часа: 53.

Наставна јединица: Први српски устанак (1804–1813)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– упознавање ученика са хронолошким и просторним оквирима Првог српског
устанка;
– разумевање узрока и повода који су довели до избијања устанка;
– разумевање значаја истакнутих историјских личности из овог периода;
– упознавање са ратовањем и најзначајнијим биткама у Првом српском устанку;
– разумевање разлога због којих је дошло до пропасти устанка;
– упознавање са организацијом устаничке државе.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС. 1.2.3.; ИС.1.2.5.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, слике, радна свеска
ТОК ЧАСА
Уводни

– Наставник показује ученицима слике (слајдове) које приказују најзначајније
личности из Првог српског устанка. Ученици усмено одговарају кога виде на
сликама и коментаришу.
– Ученици добијају задатак да у својим свескама напишу кратак рад о некој од
ових личности и зашто су баш њу изабрали.

– Ученици читају своје радове и коментаришу са наставником.

– Ученици задатке раде индивидуално.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци у одељку Први
српски устанак.

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

Редни број
часа: 54.

Наставна јединица: Други српски устанак (1815)

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са узроцима избијања Другог српског устанка;
– упознавање са улогом коју је имао Милош Обреновић у овом периоду;
– упознавање и разумевање тока и завршетка Другог српског устанка.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС. 1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка,
илустративно- демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником и одговарајући на питања понављају
градиво са претходних часова које се односи на Први српски устанак.

– Наставник објашњава каква је била ситуација у Београдском пашалуку после
слома Првог српског устанка (зулуми над становништвом, Хаџи Проданова
буна).

– Наставник упознаје ученике са улогом Милоша Обреновића у другом српском
устанку.

Главни

– Наставник објашњава како и зашто је дошло до избијања Другог српског
устанка.

– Наставник укратко објашњава ток устанка и на карти показује места
најважнијих битака.
– Ученици пажљиво посматрају карту у уџбенику на стр. 140. и у свескама бележе
места најважнијих битака, годину и исход ратовања.

– Читају одговоре, коментаришу и исправљају нетачно.

Литература:

Завршни

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања из уџбеника на стр. 141.

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

Редни број
часа: 55.

Наставна јединица: Други српски устанак (1815)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– разумевање узрока који су довели до избијања Другог српског устанка;
– упознавање са личношћу Милоша Обреновића и његовом улогом;
– упознавање са најважнијим биткам Другог српског устанка;
– разумевање последица ратовања и Милошевих преговора на крају устанка.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици читају текст из уџбеника (Сазнај о) на стр. 139. о Милошу Обреновићу.

Уводни

– Ученици понављају градиво са претходног часа.
– Ученици коментаришу прочитан текст са наставником.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци у одељку Други
српски устанак.
– Ученици задатке раде индивидуално.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

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

Редни број
часа: 56.

Наставна јединица: Први и Други српски устанак

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– упознавање ученика са хронолошким и просторним оквирима Првог и Другог
српског устанка;
– разумевање узрока и повода који су довели до избијања устанака;
– упознавање са ратовањем и најзначајнијим биткама и устанцима;
– разумевање значаја истакнутих историјских личности из овог периода;
– разумевање последица Првог и Другог српског устанка.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.; ИС.3.2.2.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: групни

Наставна средства: радни лист, уџбеник, радна свеска, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Наставник организује квиз такмичење са темом Први и Други српски устанак.
Објашњава пропозиције. Два ученика – добровољца помажу наставнику у
вођењу квиза.
– Дели ученике у четири групе, односно тима. Ученици бирају вође тимова.

– Квиз садржи три игре: одговори на питања, осмосмерка и асоцијације.

– У другој игри сваки тим треба да пронађе пет појмова или имена у осмосмерци.
Најбржа екипа добија највећи број поена.

Главни

– У првој игри свака група добија један листић са задацима које треба да реше за
одређено време. По истеку времена, наставник прегледа задатке и свакој групи
уписује број освојених поена.

– У трћој игри тимови се такмиче у решавању асоцијација. Свако решено поље
доноси одређени број поена. Бодови се на крају сабирају и уносе у табелу.

– Наставник похваљује све ученике, а победнички тим награђује.

Литература:

Завршни

– Наставник уз помоћ ученика сабира освојене бодове из све три игре.

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

Редни број
часа: 57.

Наставна јединица: Прва владавина Милоша и
Михаила Обреновић

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са првом владавином Милоша Обреновића;
– упознавање и разумевање значаја његове спољне политике;
– разумевање појма аутономија и њеног значаја за српски народ.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка,
илустративно- демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор и одговоре на питања подсећају градива са
претходних часова које се односи на Први и Други српски устанак.

– Наставник упознаје ученике са првом владавином Милоша Обреновића.
– Наставник објашњава карактеристике и значај његове спољне политике.
Главни

– Наставник објашњава појмове берат, хатишериф, аутономија и исписује их на
табли. Ученици преписују то у својим свескама.
– Наставник показује на историјској карти границе Кнежевине Србије у првој
половини XIX века.
– Ученици пажљиво посматрају карту на стр. 144. у уџбенику и проналазе
најважније топониме.

– Ученици читају текст из уџбеника на стр. 145. о Крагујевцу – првој српској
престоници у новом веку.
– Ученици са наставником коментаришу прочитане текстове, постављају питања
и одговарају на њих.

Литература:

Завршни

– Ученици читају текстове из уџбеника (Занимљивост) на стр. 143. о кнегињи
Љубици, говору кнеза Милоша приликом читања хатишерифа из 1830. године.

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

Редни број
часа: 58.

Наставна јединица: Прва владавина Милоша и
Михаила Обреновића

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о развоју српске кнежевине за време прве Милошеве владавине;
– упознавање са унутрашњом политиком кнеза Милоша;
– стицање знања о проглашењу првог српског устава и његовом значају;
– разумевање разлога који су довели до Милошевог напуштања престола;
– упознавање са доласком на престо Михаила Обреновића.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.3.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају основних одлика прве
владавине Милоша Обреновића, његових резултата у спољној политици и
значаја такве политике и владавине за српски народ и државу.

– Наставник упознаје ученике са развојем српске кнежевине у овом периоду.
– Наставник објашњава каква је била унутрашња политика кнеза Милоша.
– Наставник истиче значај Сретењског устава и околности под којима је он
настао.

– Ученици читају текст из уџбеника (Сазнај о) на стр. 147. о Димитрију
Давидовићу.

Главни

– Наставник истиче шта је све утицало на крај прве владавине Милоша
Обреновића и разлоге због којих је напустио престо и Србију.

– Наставник записује на табли тезе које ученици бележе у свескама.
– Наставник упознаје ученике са доласком на престо Михаила Обреновића.

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 149.
– Ученици добијају домаћи задатак да прочитају текстове (Занимљивост) из
уџбеника на стр. 148. о Милошевом и Љубичином конаку.

Литература:

Завршни

– Читају одговоре, коментаришу их са наставником, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 59.

Наставна јединица: Прва владавина Милоша и Михаила
Обреновића

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о првој владавини Милоша Обреновића;
– разумевање значаја његове спољне и унутрашње политике;
– разумевање значаја стицања аутономног положаја Србије и доношењу првог
устава;
– стицање знања о развоју српске кнежевине за време прве Милошеве владавине;
– разумевање околности које су довеле до Милошевог напуштања престола;
– стицање знања о ступању на престо кнеза Михаила.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.5.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици препричавају текст о конацима кнеза Милоша и кнегиње Љубице, износе
своје утиске, коментаришу унутрашњост дворова уколико су их посетили.

–

Ученици задатке раде индивидуално.

– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку Прва
владавина Милоша и Михаила Обреновића.

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходна два часа.

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

Редни број
часа: 60.

Наставна јединица: Владавина уставобранитеља
(1842–1858)

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са појмом уставобранитељи и њиховом владом;
– упознавање са узроцима који су довели до смене на српском престолу;
– стицање знања о владавини кнеза Александра Карађорђевића;
– стицање знања о развоју српске кнежевине у овом периду;
– стицање знања о важним историјским личностима из овог периода.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају претходног градива: које су
биле карактеристике Милошеве прве владавине, због чега је напутио престо,
које су основне карактеристике Михаилове прве владавине и сл.

– Наставник објашњава појам уставобранитељи и њихов значај.
– Наставник објашњава како је дошло до смене на српском престолу и владавину
Александра Карађорђевића.

– Ученици читају текст (Сазнај о) из џбеника на стр. 150, 151, 153 и 154. о тим
личностима.

Главни

– Наставник упознаје ученике са развојем српске кнежевине у овом периду и
важним историјским личностима.

– Ученици са наставником коментаришу текстове и износе своје утиске,
постављају питања.
– Ученици бележе тезе у свескама које је наставник записао на табли.

– Читају одговоре, допуњују и исправљају.
– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 154.

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

Редни број
часа: 61.

Наставна јединица: Владавина уставобранитеља
(1842–1858)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– разумевање улоге уставобранитеља и њихове владавине у Србији;
– разумевање узрока који су довели до смене на српском престолу;
– стицање знања о развоју српске кнежевине у овом периду;
– стицање знања о истакнутим историјским личностима из овог периода.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.1.2.6.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици читају текстове из зџбеника (Сазнај више) на стр. 152. о Народном
музеју и (Занимљивост) на стр. 154. о турским утицајима у Србији.

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа.

– Ученици са наставником коментаришу прочитане текстове.

– Ученици задатке раде индивидуално.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку
Владавина уставобранитеља.

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

Редни број
часа: 62.

Наставна јединица: Друга владавина Милоша
(1858–1860) и Михаила (1860–1868) Обреновића

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са другом владавином Милоша Обреновића;
– стицање знања о кнезу Михаилу Обреновићу и његовој другој владавини;
– разумевање значаја Михаилове друге владавине;
– стицање знања о убиству кнеза Михаила и околностима које су до њега довеле.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: илустративно-демонстративна,
монолошко-дијалошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају претходног градива: прве
владавине Милоша и Михаила Обреновића, начина и значаја тих владавина,
узроке напуштања престола.

– Наставник укратко објашњава како су се Обреновићи вратили у Србију и другу
владавину Милоша Обреновића.

– Наставник објашњава околности које су довеле до повратка преосталих шест
градова под српску власт и турском напуштању Србије.

Главни

– Наставник упознаје ученике са другом Михаиловом владавином, њеним
циљевима и значајем.

– Наставник истиче значај кнеза Михаила у проширењу српске аутономије.
– Наставник на карти показује поменуте градове, бележи на табли најважније у
виду теза, ученици то преписују.

– Наставник и ученици коментаришу прочитан текст, постављају питања и
усмено одговарају на њих.
– Ученици добијају за домаћи да писмено одговоре на питања на стр. 159. у
уџбенику.

Литература:

Завршни

– Ученици читају текст (Занимљивост) из уџбеника на стр. 158. о убиству кнеза
Михаила.

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

Редни број
часа: 63.

Наставна јединица: Друга владавина Милоша
(1858–1860) и Михаила (1860–1868) Обреновића

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о личности кнеза Михаила Обреновића и његовој другој
владавини;
– разумевање значаја Михаилове друге владавине;
– стицање знања о проширењу српске аутономије;
– стицање знања о убиству кнеза Михаила и околностима које су до њега довеле.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.3.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.3.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: групни

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици одговарају на питања која су имали за домаћи задатак.
– Ученици читају текст из уџбеника (Сазнај о) на стр. 156. о кнезу Михаилу
Обреновићу.

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа.

– Ученици коментаришу прочитан текст, постављају питања и усмено одговарају.

– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку Друга
владавина Милоша и Михаила Обреновића.

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

Редни број
часа: 64.

Наставна јединица: Србија на путу ка независности
(1868–1878)

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о Милану Обреновићу и његовом ступању на престо
– упознавање са његовом спољном политиком;
– стицање знања о Берлинском конгресу, стицању независности и територијалном
проширењу Србије.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.2.1.1.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици понављају градиво са претходног часа о другој владавини Михаила
Обреновића и атентату на њега.

– Наставник упознаје ученике са околностима под којима је Милан Обреновић
ступио на престо.
– Наставник објашњава основне карактеристике његове спољне политике.
– Наставник на карти показује територију на којима су вођени српско–турски
ратови (1876–1878).
– Наставник упознаје ученике са Берлинским конгресом, његовим одлукама и
значајем које су оне имале за Србију.

Главни

– Ученици пажљиво посматрају карту у уџбенику на стр. 163.

– Наствник на карти показује територије које је Србија добила на Берлинском
конгресу.
– Ученици проналазе и показују на карти места која су ушла у састав Србије 1878.
године.

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања из уџбеника на стр. 164.

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Литература:

Завршни

– Ученици усмено одговарају на питања, коментаришу и исправљају нетачне
одговоре.

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

Редни број
часа: 65.

Наставна јединица: Србија на путу ка независности
(1868–1878)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о личности Милана Обреновића и његовој спољној политици;
– разумевање значаја Берлинског конгреса за српску државу;
– разумевање значаја стицања независности и територијалног проширења Србије.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.2.1.1.; ИС.1.2.3.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици читају текст из уџбеника (Сазнај о) на стр. 160. о Милану и Наталији
Обреновић.

Уводни

– Ученици кроз разговор са наставником понављају градиво са претходног часа.

– Ученици коментаришу прочитан текст, постављају питања и усмено дају
одговоре.

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку Србија на
путу ка независности.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици задатке раде индивидуално.

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

Редни број
часа: 66.

Наставна јединица: Црна Гора до стицања независности
1878. године

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– стицање основних знања о историји Црне Горе током новог века;
– стицање знања и разумевање улоге истакнутих личности у Црној Гори у овом
периоду;
– упознавање са стицањем независности и територијалним проширењем Црне
Горе у новом веку.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: дијалошко-монолошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају градива из шестог разреда о
Црној Гори: где се налазила, када је у средњем веку изгубила независност и
пала под турску власт, и сл.

– Наставник објашњава које су географске специфичности Црне Горе и како су
оне утицале на њен историјски развој.
– Наставник упознаје ученике са основним историјским подацима из историје
Црне Горе у новом веку.

– Наставник објашњава значај Берлинског конгреса за Црну Гору.

Главни

– Наставник упознаје ученике са најзначајнијим историјским личностима и
владарима.
– Наставник на карти показује територију Црне Горе пре и после проширења и
стицања независности.
– Ученици пажљиво посматрају карту на стр. 169. у уџбенику и показују поменуте
топониме.

– Ученици проверавају тачност одговора.

Литература:

Завршни

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања из уџбеника на стр. 169.

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

Редни број
часа: 67.

Наставна јединица: Црна Гора до стицања
независности 1878. године

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о историји Црне Горе током новог века;
– разумевање значаја истакнутих историјских личности у Црној Гори у овом
периоду;
– састицање знања о независности и територијалном проширењу Црне Горе и
њиховим последицама.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.;
ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска
ТОК ЧАСА

– Ученици читају текстове (Сазнај о) из уџбеника на стр. 166, 167. и 168. о
Шћепану Малом, Петру II Петровићу Његошу и Николи Петровићу.

Уводни

– Ученици понављају градиво са претходног часа.

– Ученици износе своје мишљење о тим личностима на основу прочитаних
текстова.

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку Црна
Гора до стицања независности.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици задатке раде индивидуално.

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

Редни број
часа: 68.

Наставна јединица: Нововековне државе Србија и
Црна Гора

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа:
– провера знања о најважнијим токовима у историји српске кнежевине у XIX
веку;
– провера знања о истакнутим личностима из овог периода;
– провера знања о најзначајнијим појавама и процесима из историје Црне Горе у
новом веку.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; И.С.1.2.3.; ИС.1.2.4.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: наставни лист (тест)
ТОК ЧАСА

– Ученици задатке теста решавају индивидуално.
– Израда траје 30 минута.

– Наставник на табли исписује тачне одговоре.
– Ученици проверавају тачност задатака.

Литература:

Завршни

– По завршетку израде, ученици своје тестове предају наставнику.

Главни

– Тест се састоји од две групе задатака. Свака група садржи 10-12 задатака.

Уводни

– Наставник даје кратка упутства ученицима за израду теста.

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

Редни број
часа: 69.

Наставна јединица: Срби под Хабзбуршком влашћу

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– упознавање са положајем Срба у Хабзбуршкој монархији током 19. века;
– уочавање улоге културно-просветних и верских институција у развијању и
очувању националног идентитета;
– разумевање појма територијална аутономија.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: монолошко-дијалошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају Велике сеобе Срба,
насељавања у јужној Угарској, повластица које је српски народ имао у
Хабзбуршкој монархији од краја 18. века, положај Војне крајине.

– Наставник упознаје ученике са црквено-народним саборима Срба у Угарској.
Објашњава основне захтеве српског народа на овим саборима, резултате, однос
Срба према угарским властима, стварање Војводства Србије и Тамишког Баната.
– Наставник објашњава појам територијална аутономија. Показује на карти
простор који је заузимало Војводство Србија и Тамишки Банат и образлаже
разлоге укидања.
Главни

– Наставник упознаје ученике са личностима које су обележиле политички и
културни живот Срба у Хабзбуршкој монархији.
– Ученици читају текст о Сави Текелији на стр. 178. Износе запажања,
коментаришу, постављају питања.
– Ученици објашњавају улогу појединих личности на развој просвете и културе
код Срба у Хабзбуршкој монархији.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 179. Читају
одговоре, коментаришу, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 70.

Наставна јединица: Положај Срба у Османском царству

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– обнављање и усвајање појмова: раја, исламизација, данак, окупација, Стара
Србија;
– упознавање са положајем Срба у Босанском пашалуку и Старој Србији током
19.века;
– разумевање улоге Србије и Црне и Горе на збивања у овим областима и
важности Берлинског конгреса.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.;
ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: монолошко-дијалошка,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају на положај Срба у
Османском царству од 16. до 18. века; објашњавају појмове раја, власи,
исламизација, данак.
– Ученици објашњавају шта је Источно питање.

– Наставник упознаје ученике са положајем Срба у Босанском пашалуку током 19.
века. Објашњава узроке и последице догађаја: Јанчићева буна, устанак Луке
Вукаловића, Невесињска пушка. Указује на повезаност збивања у Србији и
Црној Гори са догађајима у Босанском пашалуку.

– Наставник објашњава појам Стара Србија, територију коју је обухватала,
показује на карти. Упознаје ученије са положајем Срба у Старој Србији током
19. века.

Главни

– Ученици наводе најзначајније одлуке Берлинског конгреса. Наставник
објашњава одлуку Берлинског конгреса у вези са Босном и Херцеговином.

– Ученици читају текст о Сими Андрејевићу Игуманову на стр. 183. Износе
запажања, коментаришу, постављају питања.
– Ученици бележе тезе у свескама које наставник записује на табли, постављају и
одговарају на питања.

Литература:

Завршни

– Ученици писмено одговарају на питања из уџбеника на стр. 183. Читају
одговоре, коментаришу, допуњују и исправљају.

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

Редни број
часа: 71.

Наставна јединица: Срби у Хабзбуршком и Османском
царству

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– стицање знања о положају Срба у Хабзбуршкој монархији и Османском царству
током 19. века;
– стицање знања о улози културно-просветних и верских институција у развијању
и очувању националног идентитета;
– разумевање и усвајање појмова територијална аутономија, окупација.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.; ИС.1.1.3.; ИС.1.2.4.;
ИС.1.2.7.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: уџбеник, радна свеска, историјска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се кроз разговор са наставником подсећају на положај Срба у
Хабзбуршком и Османском царству од 16. до 18. века.
– Објашњавају појмове које су усвојили.

– Ученици задатке раде индивидуално.
– Након завршетка израде задатака ученици читају тачне одговоре, упоређују их,
дискутују, допуњују и исправљају ако нису тачно урадили.

– Наставник подсећа ученике на писмену проверу знања која ће бити следећег
часа.

Литература:

Завршни

– Наставник похваљује и оцењује најактивније ученике.

Главни

– Ученици добијају задатак да ураде вежбање у радној свесци, у одељку Срби под
хабзбуршком влашћу, задатке 1–4. и Положај Срба у Османском царству, задатке
1–3.

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

Редни број
часа: 72.

Тип часа:
систематизација

Наставна јединица: Историја новог века

Циљеви и задаци часа:
– обнављање најзначајнијих догађаја, личности, појава и процеса новог века;
– обнављање најзначајнијих појмова везаних за нови век;
– разумевање, тумачење и повезивање националне и опште историје новог века;
– развијање вештина у решавању квиз задатака.
Стандарди постигнућа: ИС.1.1.2.; ИС.1.1.5.; ИС.1.1.6.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.;
ИС.1.1.10.; ИС.1.1.3.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.; ИС.1.2.6.; ИС.1.2.7.; ИС.2.1.1.;
ИС.2.1.2.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.5.; ИС.2.1.6.; ИС.2.2.2.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.
Наставне методе: текстуална, дијалошка

Облици рада: групни

Наставна средства: радни лист, фотографије, историјаска карта
ТОК ЧАСА
Уводни

– Наставник организује квиз такмичење са темом Историја новог века. Објашњава
пропозиције. Дели ученике у четири групе, односно тима. Ученици бирају вође
и дају називе својим тимовима.

– Квиз садржи четири игре: допуњавање табеле, препознавање фотографија,
осмосмерка и асоцијације.
– У првој игри свака група добија једну делимично попуњену табелу (догађај,
година, личност) коју треба да допуне за одређено време. По истеку времена,
наставник прегледа задатке и свакој групи уписује број освојених поена.
Главни

– У другој игри сваки тим добија 5 различитих фотографија личности које су
обележиле период новог века. Ученици треба да напишу ко су личности, по
чему су познате и које личности су савременици. Време је ограничено. Број
поена зависи од броја тачних одговора.
– У трећој игри сваки тим треба да пронађе пет појмова у осмосмерци (на основу
написаних објашњења). Време је ограничено. Број поена зависи од броја
тачних одговора.
– У четвртој игри тимови се такмиче у решавању асоцијација. Свако решено поље
доноси одређени број поена. Бодови се на крају сабирају и уносе у табелу.

Литература:

Завршни

– Наставник уз помоћ ученика сабира освојене бодове из све четири игре.
Наставник похваљује све ученике, а победнички тим награђује.

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