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Индикатор процена 
(+/-) 

докази (прилози)  

1. Остварује 
функционалне, 
образовне и 
васпитне циљеве у 
складу са општим 
принципима, 
циљевима и 
исходима 
образовања, 
наставним планом 
и програмом 
предмета који 
предаје, 
прилагођавајући 
их индивидуалним 
карактеристикама 
и могућностима 
ученика; 

+ 
 

• Стр. 21 

• припрема усклађена према 
индивидуалним карактеристикама 
и могућностима ученика 

• -дипломе са успеха  на 
такмичењима (записници стручних 
и одељењских већа  и у прилогу 
документације (неке од њих)) 

• функционални резултати знања 
ученика реализовани у складу са 
наставним и хуманим схватањима 
људског друштва уопште 

• функционални резултати знања 
реализовани у складу са 
ставовима пројекта „Учење за 21. 
век“ који организује Мајкрософт 
офис Србије 

• Сарадња са родитељима, 
локалном заједницом:  учешћа у 
јавним представљањима, на 
блоговима  
www.svetlostusrcu.wordpress.com,  
www.kreativnostnadelu.wordpress.c
om. 

• Усклађивање наставних метода са 
коришћењем ИКТ у настави:  
припрема наставног материјала на 
блогу   
www.svetlostusrcu.wordpress.com 
(„Учионица књижевности“).  

• учешће на конкурсима (пример – 
„Детињство уз Ћопића“) 

• ученици на ИОП-у – напредовање 
(записник дефектолога школе) и 

http://www.svetlostusrcu.wordpress.com/
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
http://www.svetlostusrcu.wordpress.com/
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пример припрема и тестова 

• појединачни радови ученика 
(презентације, представе)  

2. Усклађује циљеве, 
садржаје, методе 
рада и очекиване 
исходе, хоризонтално 
и вертикално повезује 
садржаје унутар 
школског програма 

+ • Стр. 35 

• Угледни часови (сви су у базама 
знања Креативне школе, 
Дигиталне агенде и Сазнали на 
семинару, применили у пракси) 

• подигнути сајтови са ученицима и 
коришћење блога у настави 

• увођење новина у наставну праксу 
(пројекти Мајкрософт Офиса, 
„Партнер у учењу“ и  иТвининг, 

•  пример припреме 
 

3. Стално прати развој 
области коју предаје и 
наставу планира у 
складу са новинама 

+ • Стр. 55 

• целоживотно учење  

• Обогаћивање припрема, 
(креирање више могућности за 
различиту обраду часа), 

• реализација креативних идеја у 
складу са развојем ИКТ – угледни 
часови и приредбе (линк) 

• коришћење ИКТ за рад литерарне, 
лингвистичке секције, приредбе, 
књижевних и песничких вечери  

4. Примењује 
разноврсне 
методичке поступке у 
складу са циљевима, 
исходима и 
стандардима 
постигнућа, 
садржајима наставног 
предмета, узрасним 
карактеристикама и 
индивидуалним 
могућностима и 
потребама ученика 

+ • Стр. 59 

• пример припрема 

5. Подстиче и користи 
употребу различитих 
медија у настави и 
одговарајуће и 
доступне технологије 

+ • стр. 65 

• пример припрема 

• коришћење аудио записа и своје 
технологије 

• облици додатног рада, 

• коришћење блога и интернета у 
настави, редовној,  додатној 
секцији  



 
 

4 
 

6. Повезује знања из 
дисциплине коју 
предаје са знањима 
из других дисциплина 
и са ваншколским 
искуством ученика 

+ • стр.  66 

• пример припреме, 

• додатни рад, приредбе, настава на 
блогу 

7. Представља 
позитиван модел 
ученицима како се 
мисли и истражује у 
дисциплини коју 
предаје10 

+ • стр. 68 

• Угледни час, редовна настава, 
додатна настава, секције 

• приредба  

• пример припреме, 

• додатни рад , блог 

• анкета ученика 
8. Планира и предузима 

мере подршке 
ученицима на основу 
анализе остварености 
образовних стандарда 
постигнућа 

+ • стр. 70 

• пример припреме,  

•  сарадња са педагошком службом 
и дефектологом  (увид у службену 
документацију разговора са 
дефектологом) 

9. Континуирано прати и 
вреднује постигнућа 
ученика користећи 
различите начине 
вредновања у складу 
са специфичностима 
предмета који 
предаје 

+ • стр. 71 

• редовна настава 

• додатни рад, допунски рад  

10. Програм рада 
припрема тако да 
уважава: стандардне 
постигнућа, наставни 
план и програм и 
индивидуалне 
разлике ученика, 
водећи рачуна о 
садржајној и 
временској 
усклађености 

+ • стр. 72 

• пример организације часова по 
целинама (месечни план рада) 

• пример организације утврђивања 
према ученичким потребама 
(месечни план рада) 

• измене у раду ради 
прилагођавања плана потребама 
ученика 

• додатни рад  

• увид у годишњи план 
 

11. Систематски уводи 
ученике у научну 
дисциплину 

+ • стр. 73 

• примери припрема 

• примери резултата додатног рада 
  

12. Прати и вреднује 
интересовања 
ученика у оквиру 
предмета који 
предаје 

+ • стр. 78 

• пример оцене у писменом задатку  

• пример оцена у свесци за додатне 
радове  
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                          12 

Укупно К1:  

   

 К2К....................................................................78 

Индикатор процена 
(+/-) 

докази (прилози) 

1. Осмишљава подстицајну средину за 
учење 

+ • стр. 79 

• креирам сопствена 
наставна средства 

• припремам видео и 
аудио записе са 
јутјуба 

• користи интернет и 
блог за рад на часу 

2. Планира праћење и вредновање 
постигнућа ученика и 
самовредновање 

+ • стр. 79 

• план припреме  за 
15-минутни тест 
евалуације 

• континуирана 
провера ученика 

• вредновање 
резултата пројеката  

3. Индивидуализује наставу, односно 
учење 

+ • стр. 80 

• пример припреме са 
прилагођавањем 
наставе ученицима  

4. Омогућава активну улогу ученика у 
процесу наставе, односно учења 

+ • стр. 80 

• пример припреме  

• пример ученичких 
радова 

• анкета са ученицима 
5. Подржава ученике да слободно 

износе своје идеје, постављају 
питања, диску-тују и коментаришу у 
вези са предметом учења 

+ • стр. 81 

• пример припреме 

• пример ученичких 
радова  

• анкета са ученицима 
6. Континуирано подстиче развој и 

примену различитих мисаоних 
вештина (идентификовање 
проблема, решавање проблема, 
доношење одлука) и облика 
мишљења (критичко, аналитичко и 
дивергентно) 

+ • стр. 84 

• пример тема за 
писмене задатке  

• пример тема језичке 
културе и домаћих 
задатака 

7. Планира активности полазећи од 
знања и искустава којима ученици 
располажу, индивидуалних 

+ • стр. 85 

• пример иницијалног 
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карактеристика и потреба ученика, 
постављених циљева, исхода, 
садржаја и карактеристика 
контекста у којем ради 

теста (увид у 
документацију) 

• пример припреме 

8. Даје упутства јасна свим ученицима 
и упућује на трансфер знања 

+ • стр. 86 

• пример плана 
приредбе  

• упутства за 
правилно стицање 
знања – пример 
припреме 

• упутства за 
обогаћивање знања  
(давање задатака, 
постављање 
изазова, коришћење 
сајтова и интернет 
извора- слике 
задатака  са сајта и 
блога) 

9. Планира активности којима се 
развијају научни појмови код 
ученика 

+ • стр. 89 

• Израда радова, 
сајтова 

• израда наставних 
учила 

• израда паноа  

• креативни прикази  
10. Прати и вреднује постигнућа 

ученика, примењујући објективно, 
јавно, континуирано и подстицајно 
оцењивање, дајући потпуну и 
разумљиву повратну информацију 
ученицима о њиховом раду 

+ • стр. 92 

• образложење у 
свесци ученика 

• образложење у 
писменим задацима 

• анкета са ученицима 

 
 

Укупно К2:  

                                                                            10  
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К3-...........................................................................................93 

Индикатор процена 
(+/-) 

докази (прилози) 

1. Уважава индивидуалне 
карактеристике и потребе развојног 
нивоа сваког појединог ученика у 
току припремања и планирања 
образовно- васпитних активности 

+ • стр. 93 

• пример припреме 
са 
прилагођавањем 
наставе ученицима  

 
2. Подстиче мотивацију ученика за 

учење 
+ • стр. 93 

• креирам 
подстицајну 
средину за рад 

• креирам сопствена 
наставна средства  

• подстичем 
креативност 

• видео и аудио 
записи (пример 
припрема)  

• креирам задатке уз 
коришћење 
савремених 
средстава ИКТ : 

• користим интернет 
за истраживачке 
задатке  

• користим блог за 
рад са ученицима 
(обрнуту учионицу)   

• подстичем ученике 
на активно учешће 
у настави: 

3. Подстиче и развија личну 
одговорност за учење 

+ • стр. 95 

• пример упутства за 
групни рад 

• пример коментара 
после писменог 
задатка или 
домаћег задатка  

4. Прати индивидуално постигнуће 
ученика у циљу подстицања развоја 

+ • стр. 96 

• пример коментара 
после писменог 
задатка или 
домаћег задатка  
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5. Подстиче и развија самовредновање 
код ученика 

+ • стр.97 

• анкета са 
ученицима 

6. Подстиче и развија вршњачко 
вредновање 

+ • стр. 97 

• разговор са 
ученицима 

• разговор са 
одељењским 
старешинама  

7. Планира интеракцију свих учесника у 
образовно-васпитном раду, 
засновану на поштовању 
различитости и уважавању потреба 

+ • стр. 97 

• укључивање 
ученика у 
представу, радове 
према 
афинитетима, кроз 
сарадњу и 
вршњачко учење   

8. Укључује мишљење ученика у 
вредновање његових постигнућа 

+ • стр. 97 

• твитер пројекта 
Мајкрософт офиса 
„Угледни 
наставник“ 

9. Подстиче иницијативу и слободу 
исказивања мисли, ставова и 
уверења код ученика 

+ • стр. 98 

• пример припреме 

10. -Уважава личност и приватност 
ученика 

+ • стр. 98 

• разговор са 
ученицима 

• разговор са 
наставницима 

11. Пружа помоћ и подршку ученицима у 
њиховом организовању и учешћу у 
свим облицима школског живота 

+ • стр. 98 

• предлози за начин 
исправке радова 

• упутства за рад 
радова, 

• предлози за измене 
радова 

12. Заступа најбољи интерес ученика у 
образовно-васпитном раду 

+ • стр. 98 

• подстицање 
ученика да поправе 
оцене учењем и 
радовима  

• упутства за израду 
пејзажа и анализу 
лика (већ 
представљено) 
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13. Развија толеранцију и хуманост код 
ученика 

+ • стр. 99 

• пример припреме  

• хуманитарна 
приредба  

14. Користи различите стратегије 
праћења развоја различитих аспеката 
личности ученика (сарадња са другим 
ученицима, решавање конфликата, 
реаговање на неуспех) 

+ • стр. 99 

• успешно сам 
руководила Тимом 
за заштиту деце од 
насиља пет година 
– увид у 
документацију  ОШ 
„Јелене Ћетковић“ 

• стварање 
подстицајног 
окружења и 
пријатељских 
односа на часу и 
ван њега  - разговор 
са ученицима  

• међусобна сарадња 
ученика (упутства 
за групни рад) 

• подршка 
ученицима код 
неуспеха, пружање 
шансе за још један 
одговор или рад, 
организујем 
допунску наставу и 
када није по плану 
уколико ученици 
траже – увид у 
дневник допунске 
наставе 

• сарадња са 
одељењским 
старешином - 
разговор 

• сарадња са 
родитељима  

• сарадња са 
колегама (записи са 
седница)  

 
15. Вреднује сопствени рад 

анализирајући и пратећи мотивацију, 
задовољство, активност ученика на 

+ • стр. 100 

• пример 
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часу, њихову самосталност и 
истрајност у раду 

самоевалуација 

• пример 
самоевалуације 
пројекта 
„Балканско 
сазвежђе“: процена 
класичног часа и 
часа рађеног преко 
ученичких радова и 
путем интернета 

                          15 

Укупно К3:  
                                                                                                                                                 15 

К4-компетенције за комуникацију и 
К4................................................................................101 

Индикатор процена 
(+/-) 

докази (прилози) 

1. Тимски планира и програмира 
образовно-васпитни процес 

+ • стр. 101 

• записници са 
састанака 
Одељењских већа, 
Стручних већа, Тима 
за заштиту деце, 
родитељских 
састанака (увид у 
евиденцију) 

• организује посебне 
пројекције представа 
и филмова који се 
користе за  
квалитетнију 
реализацију часа  
(представа 
позоришта „Душко 
Радовић“ „Дечаци 
Павлове улице“ и 
које посећују и 
ученици других 
разреда или година 
(већ представљено) 

2. Испитује потребе родитеља и 
друштвене заједнице и у складу с 
тим планира сарадњу са њима 

+ • стр. 101 

• Сарадња са 
Пријатељима деце 
Звездаре и Београда 
(учешће на 
конкурсима и 
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вођење деце на 
постојеће активности 
Друштва пријатеља 
деце  

• учешће на 
конкурсима 

• прилагођавање 
термина секција рада 
ученицима (увид у 
дневник рада 
секција) 

• сарадња са 
родитељима у 
културним и јавним 
делатностима школе, 
одлазак на изложбе, 
концерте, приредбе, 
представе (већ 
представљено) 

3. Примењује принципе ненасилне 
комуникације у изражавању својих 
запажања у вези са праћењем и 
вредновањем ученика 

+ • стр. 101 

• -примери подстицаја 
за рад  и подршке у 
свескама за писмене 
задатке и школским 
свескама 

4. Подстиче иницијативу и слободу 
исказивања мисли, ставова и 
уверења код ученика 

+ • стр. 102 

• пример припреме  

• пример ученичких 
радова (увид у 
писмене задатке или 
најбоље задатке на 
блогу) 

•  разговор са 
ученицима 

5. Подстиче стварање позитивне 
социјалне климе у одељењу 

+ • стр. 103 

• разговор са 
одељењским 
старешинама 

• учешће у решавању 
проблема међу 
ученицима – увид у 
документацију Тима 
и педагошке службе   

6. Гради атмосферу међусобног 
поверења са свим учесницима у 
образовно-васпитном процесу 

+ • стр. 103 

• разговор са 
директором, 
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педагошком 
службом, 
дефектологом, 
родитељима, 
ученицима, колегама  

7. Користи конструктиван приступ у 
комуникацији са ученицима и 
подстиче их на коришћење таквог 
приступа 

+ • стр. 103 

• пример припреме  

• пример ученичких 
радова (на блогу) 

• разговор са 
ученицима 

8. Са родитељима и друштвеном 
заједницом ради на утврђивању 
заједничких интереса 

+ • стр. 103 

• ангажовање ученика 
у различитим 
образовним 
пројектима  (већ 
представљено) 

• пример ученичких 
радова (на блогу) 

9. Покреће, прихвата и ради на 
остваривању иницијативе 
родитеља и друштвене заједнице у 
остваривању заједничких интереса 

+ • стр. 104 

• укључивање у 
конкурсе 

• позив на 
хуманитарну акцију  

•  сарадња са 
родитељима у 
васпитно-
образновном 
процесу : увид у 
белешке педагошке 
службе  

• сарадња са 
родитељима у 
оквиру школских 
акција (хуманитарне, 
набавка материјала 
за рад, слика, видео 
записа и сл. – већ 
представљено) 

10. Уважава и поштује личност и 
приватност родитеља и осталих 
партнера у образовно-васпитном 
процесу 

+ • стр. 104 

• разговор са 
колегама, 
одељењским 
старешинама, 
педагошком 
службом, 
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директором, 
ученицима, 
родитељима 

• увид у записнике 
педагошке службе о  
току разговора са 
родитељима у 
процесу рада Тима за 
заштиту деце.  

11. Благовремено и континуирано 
размењује информације са 
родитељима о постигнућу и 
развоју ученика; 
 

 • Стр.104 

• Увид у записнике 
педагошке службе и 
мејлове 

12. - Ангажује родитеље и остале 
партнере у образовно-
васпитном процесу у 
остваривању образовно-
васпитних активности у складу 
са њиховим интересовањима и 
могућностима; 
-  

 • Стр. 104 

• Увид у записнике 
педагошке службе и 
мејлове 
(организација „Базар 
-пазара“ 5.1 и 6.1) 

13. Користи могућности друштвене 
заједнице за подстицање 
развоја деце 

 • Стр. 104 

• Учешће на 
општинским 
акцијама и 
конкурсима. 

         13 
 

Укупно К4:  

 

                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

ИНИЦИРАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА 
ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ...........................................................106 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА НАСТАВНИКА 
А – ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ 

И  УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ 

• За самосталног педагошког 
саветника захтева се 6 

Представљено 
10 показатеља 

Докази 

1) Извођење најмање пет огледних 
часова, односно активности, стр.  

+ • Стр. 106 

• угледни час „Ајдук Вељко 
Петровић“ 2014/15 

• угледни час 
„Мостови“2015/16 

• Обележавање Дана школе 
2015/16 

• Обележавање Славе Светог 
Саве 2016/17 

• Организовање прославе 
Славе             Светог Саве у 
Храму Светог Саве 2016/17 

• Организовање Малог сајма 
књига у холу школе у склопу 
Сајма књига 2015/16, 
2016/17 

 

2) Тимско учествовање у припремању 
најмање пет часова наставе, односно 
активности у школи; 

+ • Стр. 108 

• припрема за такмичење 
„Оштро Перце“ 2014 – 2018. 
године 

• учешће у припремама Светог 
Саве 2017/18, 

• учешће у припреми Дана 
школе 2017/18 

• Сарадња са Тимом за 
професионалну оријентацију 
– посета Танјугу 

• Сарадња са Тимом за сајт 
школе и Радио-Београдом и 
учешће у емисији 
„Поштована децо“. 

3)Приказ новина стручном органу 
школе из научне дисциплине, 
односно области уметности из које 
изводи наставу 

+ • Стр. 111 

• Представљање метода 
пројектне наставе  колегама 
који нису били на обуци 
одржано је у петак, 29. 8. 
2018. године. Представљање 
радова са Међународне 
конференције „Менсе“ и 
свог рада који је 
представљен на 
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конференцији. 

• Представљање иТвининг 
пројеката стручном органу 
школе 

• Представљање новог 
програма Свеј на угледном 
часу „Мостови повезују 
људе“ 

4) Коришћење аудио-визуелних 
средстава ради остваривања 
образовно-васпитних циљева; 

+ • Стр. 113 

• блог „Учионица 
књижевности“ 

• Коришћење додатних 
материјала за рад из 
различитих извора; 

• Материјал за додатни рад 

• Фото-албуми и електронски 
зборници радова 

              Видео-записи као резултат     
пројеката и такмичења 

• Занимљивости из 
информатичке писмености 

5) Израда наставног средства и 
његово приказивање стручном 
органу школе; 

+ • Стр.  115 

• организација рада 
медијатеке и библиотеке 
ОШ „Јелена Ћетковић“ и 
библиотеке ОШ „Свети Сава“ 

 

6) Објављивање приказа стручног 
рада, односно књиге у стручном 
часопису; 

+ • стр. 116 
 Приказ рада „Рад са 
даровитом             децом - 
нормативна решења и 
практичан рад“ у зборнику са 
конференције“Даровитост, 
образовање и развој“ Менса 
Србије, Нови Сад, 2018. 

• Приказ магистарског рада 
„Поступци остваривања 
фантастичног у прози 
Милорада Павића“ под 
називом  „Значење 
пославица у Павићевом 
делу“ у часопису „Вукова 
задужбина“ децембра 1994.  

7) Објављивање стручног рада у 
стручном часопису;  

+ • Стр. 116 

• „Коришћење ИКТ у настави и 
реинжењеринг наставног 
процеса“ 

 

8) Ангажовање у раду стручног 
актива, односно друштва на нивоу 
општине, односно града; 

+ • Стр. 116 

• Активни члан ЕУНС 
(Европског удружења 
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наставника Србије) 

• Активни члан Удружења 
наставника „Доситеј 
Обрадовић“ 

9) Учествовање на стручним 
скуповима на нивоу региона, 
односно Републике; 

+ • Стр. 117 

• Учешће на међународним 
конференцијама 

10) Учествовање на стручним, 
односно студијским путовањима. 

+ • Стр.  117 

• Учешће на међународном 
семинару у Будимпешти о 
иТвининг пројектима.  

А – докази о испуњењу услова  10 (100 %)  

   

Б – ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ 
И  УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ.............................118 

 

За самосталног педагошког саветника 
захтева се 10 

Представљено 
је 11 
показатеља 
(100 %) 

• Докази 

   

1) Вођење радионица, најмање два 
различита излагања или огледна часа 
на стручном скупу или саветовању на 
нивоу општине, односно града; 

+ • Стр. 118 
                  Излагање на међународној 

конференцији Британског савета   
„Ten tips for eTwinning project“  

2017. године 

• Излагање под називом: Рад 

са даровитом децом – 

нормативна решења и 

практичан рад, Друга 

међународно-стручна 

конференција „Даровитост, 

образовање и развој“, 

Удружење грађана Менса 

Србије и партнери, јул 2018. 

 

2) Истраживања образовно-васпитне 
праксе на нивоу друштвене 
заједнице и давање приказа њихових 
резултата на Наставничком већу; 

+ • Стр. 118 

• Истраживање у вези са 
бројем ученика на ИОП-3 у 
Београду и резултати 
представљени у раду и на 
конференцији и на 
Наствничком већу. 

• Истраживање о употреби 
ИКТ  и употреба резултата 
истраживања у раду 
„Коришћење ИКТ у 
образовно-васпитном 
процесу и реинжењеринг 
наставног процеса“ 
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3)Учешће у раду стручних комисија 
Завода и Министарства 

+ • Стр. 119 

• Спољни сарадник Завода за 
вредновање образовања и 
васпитања. 

• Национална група за 
дигитално и онлајн учење и 
развој међупредметних 
компетенција са фокусом на 
информационо-
комуникационе технологије 
– НГДО. НГДО  је основана  
ради пружања подршке 
представницима Србије који 
учествују у Отвореном 
методу координације у 
области образовања и обуке 
Европске комисије и ради 
припреме предлога и 
докумената који се могу 
применити у систему 
образовања у Републици 
Србији под 
покровитељством 
Министарства просвете, 
науке и технолошког 
развоја,  2015. године, улога: 
развој инструмената 

• Учешће у комисијама за 
полагање наставника српског 
језика и добијање лиценце 

 

4) Учешће у истраживачком пројекту 
у вези са унапређивањем образовно-
васпитне праксе; 

+ • Стр. 119 
Учешће у истраживачком 
пројекту Мајкрософт офиса у 
вези са коришћењем ИКТ 
настави и представљање 
резултата на семинару 

5) Организовање рада ученичких 
организација и подстицање учешћа 
ученика у њима; 

+ • Стр. 119 

• покретање и организовање 
учешћа ученика у 
пројекту„Оштро перце“ у 
ОШ „Јелена Ћетковић“ и ОШ 
„Свети Сава“ 

6) Учествовање у изради школског 
програма; 

+ • Стр. 120 

• Припрема Школског 
програма за пети разред 
према упутствима ЗУОВ-а 
(као водитељ обуке) 
(садржајно и технички). 

7) Ауторство или коауторство 
примера добре праксе об-јављеног у 

+ • Стр. 120 

• Аутор и коаутор радова у 
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публикацији центра или 
Министарства; 

базама знања Дигиталне 
агенде, Креативне школе, 
Друштва школских 
библиотекара  

8) Рад у стручном друштву на нивоу 
Републике (у управи стручног 
друштва или стручним комисијама) 

+ • Стр. 121 

• Активни учесник Удружења 
наставника „Доситеј 
Обрадовић“ од 2011. године. 

• Члан стручних комисија 
МПНТР за полагање 
кандидата за лиценцу 

9)Руковођење стручним активом 
односно друштвом на нивоу 
општине или града 

+ • Стр. 121 

• Потпредседник Удружења 
наставника „Доситеј 
Обрадовић“ од оснивања, 
2011. године до 2016. године 

10) Пласман ученика које је 
припремао наставник на општинским 
или окружним такмичењима; 

+ • Стр. 121 

• увид у спискове Друштва за 
српски језик 

11) Организовање предавања, 
трибине, смотре, књижевних 
сусрета, академије или изложбе 
радова на нивоу општине, града, 
односно Републике;  

 

+ • Стр. 122 

• Удружење наставника 
„Доситеј Обрадовић“ 

 

 

    

                                                                                
Б - показатељи 

Укупно 11 
(100%) 

  

    

 

В - ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ 
И УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ........................................123 

За самосталног педагошког саветника 
захтевају се 2 
 
 

В- показатељи 
Представљено 
је 8 
показатеља 

• Докази 

1. Учествовање на 
међународном скупу или 
саветовању 

+ • Стр.123 

• Учешће на међународној 
конференцији Британског 
савета „Ten tips for eTwinning 
project“ 2017. године 

• Учешће на Другој 
међународно-стручној 
конференцији „Даровитост, 
образовање и развој“, 
Удружење грађана Менса 
Србије и партнери, јул 2018. 

2) Излагање или вођење радионице 
на стручном скупу, односно 

+ • Стр. 123 

• Излагање на међународној 
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саветовању на републичком нивоу конференцији Британског 
савета „Ten tips for eTwinning 
project“ 2017. године 

• Излагање под називом: Рад 
са даровитом децом – 
нормативна решења и 
практичан рад,  Друга 
међународно-стручна 
конференција „Даровитост, 
образовање и развој“, 
Удружење грађана Менса 
Србије и партнери, јул 2018 

 

3)Подстицање, учествовање и 
укључивање школе у међународне 
образовне пројекте (Г) 

+ • Стр. 124 

• Међународни иТвининг 
пројекат, чији сам аутор „Tell 
me your story“ добила је 
Европску ознаку квалитета и 
9 националних ознака 
квалитета. 

4) Координација истраживачког 
пројекта у вези са унапређењем 
образовно-васпитне праксе у оквиру 
друштвене заједнице 

+ • Стр. 124 

• Координација истраживања 
рада Обележавање Дана 
културне баштине под 
покровитељством  Општине 
Звездара и града Београда 

5)Подстицање и укључивање 
запослених у школе на различите 
облике стручног усавршвавања   

+ • Стр. 125 

• Сарадња у истраживању 
података за рад о Раду са 
даровитом децом и 
укључивање  и ангажовање 
педагошко-психолошких 
служби више основних 
школа у Београду за  
присуство на Међународној 
конференцији Менсе 2018. 
године 

• Подстицање наставника 
предметне и разредне 
наставе на пријављивањеза 
припрему и полагање 
енглеског језика у школи 
Бонд и добијање 
сертификата за Б1 и Б2 

6) Координација израде Школског 
програма; 

+ • Стр. 125 

• Координација припреме 
Школског програма за пети 
разред 2018/19 према 
упутствима ЗУОВ-а (као 
водитељ обуке)  у сарадњи 
са замеником директора 
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школе (садржајно и 
технички); 

• Подстицање наставника, 
давање упутстава за рад, 
провера предатих програма, 
исправљање програма, 
подсећање на захтеве 
пројектне наставе, 
повезивање програма у 
целину 

7)Руковођење стручним друштвом на 
градском, односно регионалном или 
републичком нивоу 

+ • Стр. 128 

• Удружење наставника 
„Доситеј Обрадовић“ 

8) Пласман ученика које је 
припремао наставник на 
републичким или савезним 
такмичењима 

+ • Стр. 128 

• Увид у записнике Друштва за 
српски језик 

2. награда за литерарну 
секцију 

1. награда за литерарну 
секцију 

    

В – показатељи 8(100%)   

 

 

ДИПЛОМЕ И УВЕРЕЊА (у прилогу)..................................128 
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К1 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И 

МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

К1-1 Остварује функционалне, образовне и васпитне циљеве у складу са 

општим принципима, циљевима и исходима образовања, наставним планом 

и програмом предмета који предаје, прилагођавајући их индивидуалним 

карактеристикама и могућностима ученика. 

Докази: 

- Припрема усклађена према индивидуалним карактеристикама и могућностима  

ученика: 

 

Пејзаж 

71. час 

Предмет: Српски језик 

 

Разред: 5/3 

 

ОШ „Свети Сава“ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Пејзаж  

 

ТИП ЧАСА: утврђивање и анализа 

 

ОБРАЗОВНИ ЦИЉ: Уочити основне стилске квалитете ученичких описа. Повезати 

слику и текст. Истаћи добре стилске одлике пејзажа.  Развијати естетску и дигиталну 

компетенцију код ученика.  
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ВАСПИТНИ ЦИЉ: Уочавати и развијати компетенцију комуникације, сарадње код 

ученика. Истаћи значај комуникације, тимског рада (на формирању мреже на Вајберу) 

и  сарадње, подршке и подстицања. 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЦИЉ: Развити способност писања пејзажа, уочавати елементе, 

особине, нијансе, боје, покрете, звукове, однос сенке и светлости. Развијати дигиталну 

компетенцију и компетенцију комуникације,  

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Текст, дијалошка , обрнуте учионице, истраживачка  

 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: Рад у пару,  индивидуални 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Мобилни телефони, свеске и белешке. 

 

 

Истраживачки задаци:   

Задатак пре часа: ученици су у Карађорђевом парку добили задатак да сликају предео 

који им се свиђа, а затим задатак да, пратећи упутства и задатке, напишу своје радове. 

Радове су слали на Вајбер-групу, као и своје слике.  

Задатак након часа: прочитати описе и пронаћи  (упарити) слике и текст. 

 

САДРЖАЈ ЧАСА: 

 

УВОДНИ ДЕО ЧАСА: 10 мин. 

Повезивање ученика на Вајбер-групу. Упоређивање слика и текста. Рад у 

паровима ради бржег повезивања радова и слика.   

 

 

Главни део часа: 30 мин. 

      

Сваки пар бележи своја запажања о  паровима слика и текста. 

Подвлаче мотиве који су необични, занимљиви или им се свиђају. 

Парови представљају своје мишљење. Истичу квалитетне елементе радова.   

 

Записујемо најбоље стилске примере у свексу. 

Ученици бирају најлепши, најзанимљивији, најнеобичнији, најсрећнији опис. 

 

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 5 мин. 

 

 Ученици читају примере пејзажа који су награђени. 

 

АНАЛИЗА ЧАСА: 

Остварени су сви наставни циљеви. 

ИОП2 – ученик је радио опис са дефектологом Невеном Висковић, она је пребацила 

његов рад на Вајбер.  

 

(Напомена – радови су на латиници јер су директно копирани са Вајбера. ) 

 

          1.  “Na blistavoj beloj planini deca se zabavljaju i uživaju u prelepom pogledu. 

Ispred mene staza ukrašena snegom  koji se pod uticajem Sunca lagano topi. Sneg se 
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pretvara u vodu koja odlazi u obližnji potok. Brzi potoci se ukrštaju sa svih strana  i 

prave staze između borova,u potrazi za novim životom. 

              Crni vrh je najviši vrh na Divčibarama,sa koga se vidi cela Šumadija.Vetrovi 

koji duvaju sa juga umivaju planine i brda. Vetar koji njiše grane borova širi miris 

svežine.Što se dublje ulazi u šumu,šuma deluje smirenije i spokojnije.  Svojom 

smirenošću podstiče  ljude  koji šetaju kroz nju,da malo zastanu i opuste se, da svakim 

udahom osete slobodu, a izdahnu dugo taloženi svakodnevni umor. To je sloboda koju 

samo priroda može da pruži.  Spajanjem zelene i bele dobija se svetlozelena nijansa 

odmora, uživanja i radosti  koja kratko traje, ali dugo ostaje u srcu.” 

             2. “Slikom preovlađuje  tamnozelena boja. Ima veoma malo braon boje. Na slici 

ima dosta prirode.  U pozadini  su mali teren i zgrada. Ova slika mi je draga zato što 

sam tokom leta kao mali  igrao na tom terenu,  a tokom zime sam se sankao niz to 

brdo.Ova livada dobije tokom zime neverovatnu lepotu i sjaj. (Nisam imao sliku toga, 

izvinite.) Ttokom leta na njoj je dosta male dece.Kao mali sam se igrao na drveću u tom 

parku.” 

           3.”Ovom fotografijom preovlađuje tama  koju razbija svetlost prelepog hrama. 

Dok se plavi krov kupole lagano utapa u mračno okruženje,  vetar nosi drveće bez 

ijednog listića i tako stvara jedini pokret na slici. Gledajući Hram Svetog Save obuzima 

me mir i spokoj. Svetlost hrama nije jaka, ali je dovoljna da slici da neprocenjivu snagu 

i uzvišenu lepotu.” 

         4. “Na mojoj slici nalazi se most koj se naziva  „Gazela“. Most je veliki i 

tamnocrvenе bojе koja se na mraku preliva u svetlocrnu.U daljini slike, pri kraju  mosta 

vidi se žuta svetlost koja budi tamninu ispod njega. Pored mosta nalazi se veliki bilbord 

na kome se nalazi svetlost koja budi noć na nebu. Hladnu Savu u proticanju prekida 

most koji  žudi za svojom senkom u vodi.  Gledam zgrade u daljini,i njihove svetle 

prozore koji se šarene bojama stanova. .Tih i blag vjetar ljulja grane drveća dok voda 

upija sve boje.” 

        5. ” На белој планини у зиму преовладава мир, тишина и спокој,  али и забава 

коју доносе деца која се уживајући ваљају по хладном, блиставом снегу. У 

позадини светлуцаве планине налази се тамно , осушено дрвеће храпаве коре и 

опалог лишћа које се тек понекад лагано нагне повијајући се пред ветром. Око 
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тамног дрвећа сунце баца беличаст сјај. Своје зраке попут руку пушта да продиру 

кроз голе смрзнуте гране високог дрвећа. Зелена боја четинара допире до нас.  Чак 

из подножја планине, танке иглице сада већ беле боје полако отпадају  и заједно са 

ветром, љуљушкајући се, обилазе целу планину. У деци још  влада немир док је 

око њих све прекрио бели покривач и стопио их са нежним миром. Трагови  брзих 

санки, остављени у снегу,  постепено се стапају са околином и нестају. Мале 

животиње дакеко у шуми прескачу залеђену речицу, јурећи у своја топла 

станишта. Ову тишину и спокој тек по који пут прекине звиждање ветра који 

своју тужну песмицу преноси читавом свету.” 

         6. “На слици се види спој тамних облака и плаве месечеве светлости. Плава 

боја месеца и облака учепшава планину. Живота као да нема ,само поједине 

травке и дрво. Због тога погледати на слику је застрашујуће. Браон боја планине 

се уклапа са околином. Цела слика изгледа као да је то тамно место језивог 

изгледа.” 

       7. “Ova slika prirode je setna i prenosi mnoga osecanja.  Slika nam prenosi 

osecaj  mira i opustenosti. U slici vecinom  preovlađuju  braon i crno  drvece,  a u 

pozadini  čezne žuta boja zalazeceg sunca.  Na zemlji vidimo lišće opalo s granja, skoro 

kao da mozemo da čujemo i osetimo njegovo šuškanje. Na levoj strani se stvara kontrast 

crne i stabla postaju sve deblja i gusca,  te ne dozvoljavaju svetlosti sunca da se 

probije.  Ovo je prelepa jesenja slika.” 

       8. “Dok sedim na kamenu  mogu da čujem kako potok lagano žubori i kako novo 

zeleno lišće šušti. Mogu da osetim kako mi hladne kapljice vode prskaju po nogama. 

Takodje mogu da osetim hladni vetar kako prolazi izmedju stabala drveća i 

hladišumske staze i krosnje. Vidi se sunce kako izbija izmedju grana i osvetljuje potoke. 

Staro kamenje i dalje stoji na starim mestima i pravi put kojim tiha hladna voda 

prolazi. 

              Ovo je jedan jako topao jesenji dan!” 

9. “Priroda je neverovatna i neočekivana. Mogu se primetiti razne pojave i razlike. Kao 

i na ovoj livadi. 
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         Ona je tiha. Na njoj stoji samo jedno usamljeno drvo koje svojim granama odaje 

svoju tugu. Iza njega stoji sunce, uvek blistavo i puno svetlosti. Svojim zarkim i toplim 

zracima prodire kroz tužne grane drveta. Trava svojom veselom zeleom bojom odiše 

radošću. Nebo ima svoju divnu plavu boju koja pravi predivan kontrast. Oblaci 

slobodno trckaraju nebom, kao mala deca. Kroz njih sunčevi zraci lako prolaze i od bele 

prave veselu zutu boju. U daljini takodje tuzno i usamljeno stoji jos jedno drvo. Livada 

je puna razlicitih boja. 

           Priroda je divna. Svaki deo nje odise razlicitim osećanjem. Ona je mastovita i 

svojim bojama i oblicima ispunjava život svakog coveka.” 

10. “Maglovito nebo na  se spušta na put i skoro se nista ne vidi. A jedno drvo se tek toliko 

vidi da se misli da je udaljeno kilometrima.Tamo negde u daljini se vidi autobus koj žurno 

stiže na svoje odrediste. A u nemu ljudi gledaju kroz prozor u maglu koja prekriva vise od 

pola grada.Lisce je opadalo i ozutelo u svojoj velikoj krosnji.” 

11. “Na crnom nebu mir kvari  jedan okrugao pun mesec. Nebo je tamno i na njemu nema ni 

jedne zvezde. Kad biћ  se zagledala izmedju kockastog okvira prozora imala bih osecaj da me 

uvlači u svoj svet. Na njemu se ne  vidi ni jedan oblak onako mekan i beo već  samo par njih 

garavih oko svetlog meseca. 

A mesec onako beo šljašti na tom nebu i obasjava ga toliko koliko može.Iza njega  nalaze se 

dva-tri tamna  garava oblaka.Kao da je neko belom i crnom temperom nacrtao magičnu sliku. 

Ova slika mi se jako dopada zato sto ima jak kontrast  i zato sto je jednostavna!” 

12. ”    Na ovoj prelepoj slici dominira Hram koji je obasjan stotinama svetiljki i divnim 

belim mesecom. Na slici su prikazane i blago nagnute grane koje mi ulivaju strah i trepet, ali 

kad vidim Hram taj strah nestaje i pretvara se u nadu i ljubav. Beli sneg prosut po Hramu i 

platou blista obasjan srebrnom mesečinom i pruza nam divnu zimsku sliku. Svetlucavi 

blestavi sneg u kontrastu sa tamnim noćnim nebom predstavlja divnu pozadinu Hrama. Tek 

postavljene drvene kućice dočaravaju prazničnu atmosferu, a usamljene klupe prekrivene 

svežim snegom čekaju novi dan i nove šetače.” 
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https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%b2%d0%be%d1%98%d0%b0/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b8%d1%9b1/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%82-1/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%bb%d0%b0%d0%b21/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/
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- Функционални резултати знања ученика реализовани у складу са 

наставним и хуманим схватањима људског друштва уопште: одломак из 

припреме за „Мостове“ Иве Андрића: 

Идеја дела: 

Мостови су руке које спајају обале и људе; сведоци су прошлости и очи 

будућности; мостови су симболи пријатељства и мира.  

https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be-%d0%b01/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%bd%d0%b0%d1%92%d0%b0-%d0%ba/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%bd%d0%b0%d1%92%d0%b0-%d0%bc/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%98%d0%b7%d0%b0%d0%b6-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b01/
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Мостови повезују људе, граде се мостови пријатељства, мостови разумевања. 

Мостови доказују да је човек спреман да савлада сваку препреку, да се бори за бољу 

будућност. 

Они су доказ да човек жели да упозна и разуме друге људе. 

Сваки човек мора да сарађује са другим људима, сваки човек је друштвено биће, 

сваки контакт са другим човеком је својеврстан мост. Колико улажемо у мостове које 

градимо према другима, толико ћемо добрих људи имати око себе.  

(Пренето са блога „Учионица књижевности“ https://svetlostusrcu.wordpress.com 

Како објаснити израз “мостови пријатељства” тако да ученици схвате своју 

улогу у том изразу: искористите сламчице! Погледајте! 

  

 

https://svetlostusrcu.wordpress.com/
https://youtu.be/Ke75fiieHsk
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/09/%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%99%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/20160505_081720-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/09/%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%99%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/20160505_081735-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/09/%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%99%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/20160505_081748-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/09/%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%99%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/20160505_081753-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/09/%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%99%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/20160505_083913-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/09/%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%99%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/20160505_083953-2/
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Ученици у рукама држе сламчице – веза међу људима зависи од сваког 

појединца.  

-Функционални резултати знања реализовани у складу са ставовима Мајкрософтовог 

пројекта „ We are all little voluntaries“ под окриљем „Партнери у учењу“ такмичења.  

Филм је добио 1. награду публике под покровитељством Агенције за безбедност 

Министарства саобраћаја. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JKtzIcnXBZE 

-Функционално знање ученика: спискови ученика са успеха на такмичењима: 

Подаци о ученицима који су се пласирали на републичко такмичење: 

име и презиме ученика 
одељ
ење 

шк. 
Година 

ранг такмичења 

Лазар Видић,  

  

 

8.2  2016/17 

1. Републичко 
такмичење, 4. 
место 

2. 2. место, градско 
такмичења 

Андреа Плазинић 8/2 2016/17. 6. место на републичком 
такмичењу, књижевност 
2.место на градском 
такмичењу, књижевност 

Ника Московљевић 5/3 2016/17 2.место на градском 
такмичењу, 
2. место на општинском 
такмичењу 

             Матеја Московљевић 5/3 2016/17 1. Место на градском 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JKtzIcnXBZE
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/09/%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%99%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/20160505_083944-2/
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такмичењу. 
2. Место на 

општинском 
такмичењу. 

             Лазар Видић         
7/3 

     
2015/16 

5. место на републичком 
такмичењу. 
2. место на градском 
такмичењу 

Број ученика који је учествовао на школском, а освојио места на осталим нивоима 

такмичења 

школска 
година школски општински 

окружни 
(градски) 

Републички 

2005/6 9 4 3 1 

2006/7 9 3 1 1 

2007/8 8 2 1  

2008/9. 9 2 1 1 

2009/201
0. 

12 3 3 1 

2010/201
1. 

12 3 1 1 

2011/201
2. 

10 2 1  

2012/201
3. 

11 4 1 - 

2013/201
4. 

12 2 1 - 

2014/15 8 4 3  

2015/16 6 6 5 2 

2016/17 8 6 4 1 

2017/18 6 2 2 1 

 

-Функционално знање ученика: позоришна представа  

(Пренето са блога „Учионица књижевности“) 

Поводом Дана наше школе, припремили смо доста забаве, смеха, али  и једну представу 

–  забавну, кратку и ефектну друштвену  критику. Знам, помислили сте да критикујемо 

Фејсбук. Не! Критикујемо све оне који тврде да никада нису били делови друштвених 

мрежа. Друштвене мреже су свуда око нас и увек смо део ње. Битно је само да ви 

контролишете њих, а не оне вас. #светисава164 
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На овом линку можете видети представу “Друштвене мреже заувек!” у извођењу 7/2. 

Овде је и презентација  на којој су радови ученика 5/3 и 7/2. Програм можете погледати 

и на позивници. Текст комедије “ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ  ЗАУВЕК” доступан је 

овде. прави план приредбе је овде.Чули смо Руски дечји културни клуб, Данила 

Собоља, Василису Видаковић, хор. Гостовао нам је и Елит денс студио са Катарином 

Тодоровић. Четрдесет малих плесача је био изванредно уиграно, изненадили су све 

присутне својом бројношћу и освојили шармом и плесачким ставом.Одиграли су ча-ча-

ча  и Counting Stars / One Republic. Према речима свих присутних, најјачи утисак 

је  оставио Александар Јоковић 7/2 са песмом “Натали”. Прошао је већ један дан, а још 

увек ухватим себе да певушим ову песму! Послушајте! Уживајте у фотографијама. 

 

  
 

  
 
 

-Сарадња са родитељима, локалном заједницом:  учешћа у јавним представљањима, 

на блоговима  www.svetlostusrcu.wordpress.com,  

www.kreativnostnadelu.wordpress.com. 

 Обележавање Дана Врачара – учешће на конкурсу „Моје место на Врачару“. 

На традиционалном конкурсу Општине Врачар “Моје место на Врачару” 

учествовало је седам ученица наше школе. Све су награђене монографијама 

Врачара и похвалницама. То су Марија Јанкетић, Ива Миливојевић, Јана 

https://www.youtube.com/watch?v=BNyds7Dtrl0
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0b4d0b0d0bd-d0bed188-e2809ed181d0b2d0b5d182d0b8-d181d0b0d0b2d0b0-2.pptx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0bfd0bed0b7d0b8d0b2d0bdd0b8d186d0b0.docx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0b4d180d183d188d182d0b2d0b5d0bdd0b5-d0bcd180d0b5d0b6d0b5-d0bfd180d0b5d0b4d181d182d0b0d0b2d0b0.docx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0bfd180d0b0d0b2d0b8-d0bfd0bbd0b0d0bd-d0bfd180d0b8d180d0b5d0b4d0b1d0b5.docx
https://youtu.be/Mgptc-Tiqg8
https://youtu.be/Mgptc-Tiqg8
https://youtu.be/6-rft3o6lXI
https://youtu.be/SvkAd1QLFdE
http://www.svetlostusrcu.wordpress.com/
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/11/%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%83-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%98%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba/20160510_133908-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/11/%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%83-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%98%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba/20160510_134308-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/11/%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%83-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%98%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba/20160510_134744-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/11/%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%83-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%98%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba/20160510_134930-2/
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Томашевић, Лара Милојевић, Нина Лемић и Нађа Кнежевић из 5/3 и Ана 

Велинов и Марија Тошић из 7/2.Честитамо! 

 
 

 
 

-Усклађивање наставних метода са коришћењем ИКТ у настави:  припрема 

наставног материјала на блогу   www.svetlostusrcu.wordpress.com („Учионица 

књижевности“). Материјал за основну школу је подељен на врсте књижевности и 

језичке вежбе, даље по врстама тако да ученици истовремено уче и поделу књижевних 

родова и проналазе дело које им треба.  

-Учешће на конкурсима и развијање моралних, етичких, естетичких ставова и 

стилских могућности у циљу оплемењивања личности, а у складу са  основама 

образовања и васпитања. 

У организацији Школског друштва библиотекара учествовали смо на конкурсима 

„Оштро перце“ сваке године. Године 2015. настао је цео један Викс сајт „Детињство уз 

Ћопића“. Учествовали су ученици 4. разреда са представом, ученици 5, 6. и 8. разреда. 

Сви су писали нове приче, драматизовали, илустровали, писали у 1. лицу. Све је 

представљено родитељима на Јавном часу. 

http://majaseguljev.wixsite.com/detinjstvouzcopica 

http://www.svetlostusrcu.wordpress.com/
http://majaseguljev.wixsite.com/detinjstvouzcopica
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/03/%d0%bc%d0%be%d1%98%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%80%d1%83-2/20160302_195840/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/03/%d0%bc%d0%be%d1%98%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%80%d1%83-2/20160302_200458/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/03/%d0%bc%d0%be%d1%98%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%80%d1%83-2/20160302_202432/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/03/03/%d0%bc%d0%be%d1%98%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%80%d1%83-2/20160302_202625/
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- ученици на ИОП-у – напредовање (записник дефектолога школе) – увид 

ВРЕДНОВАЊА ВИДОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА  Матео Јеловина, 5.3 

- процена степена делотворности примењених видова прилагођавања 

 

Видови прилагођавања (у свим 

областима) 

степен у коме су прилагођавања била 

делотворна 
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делотворни делимично неделотворни 

Прилагођавање 

1: 

корелација наставног 

материјала , давање 

сажетог материјала за 

рад  

 4  

Прилагођавање 

2: 

смањивање броја 

нових појмова и 

чињеница, сажет 

материјал за рад 

 4  

Прилагођавање 

3: 

усмеравање на 

повећање фонда речи, 

усмени рад са 

учеником на часу  

 2  

Прилагођавање 

4: 

усмено подстицање и 

проверавање  
 3  

Прилагођавање 

5: 
    

 

 

-пример припрема и тестова за ученике на ИОП-у 2 

Тест за 5. разред       1. група      Име и презиме___________________________ 

1.Одреди врсте именица: 

именица човек Писање цвеће туга млеко 

врста      

 

2. Изведи врсте бројева и бројну именицу од броја: 

број редни збирни бројна 

именица 

основни 

четири     

 

3. Одреди врсте придева: 

придев стари Јутарњи београдски задњи мермерни 

врста      

 

4. Напиши компаративе придева: 

придев зао Лош добар сладак висок 

компаратив      
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- Појединачни радови ученика 

 у оквиру међународног пројекта на платформи иТвининг, ученици су правили 

филм користећи најлепше речи нашег језика. Наше речи су преведене на 

енглески. Сваки следећи учесник је додавао и свој језик и те речи глумио кроз 

једноставан скеч и понављао све остале речи. Филм је прошао кроз осам земаља 

и постао својеврстан запис о најлепшим речима на српском језику, енглеском, 

италијанском, литванском, турском, тунишком, словеначком, португалском.  

Пројекат је добио једну европску награду квалитета и девет националних. 

 

-  
- https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=06GyQ_iepkA 

 

 

 

К1-2   Усклађује циљеве, садржаје, методе рада и очекиване 

исходе, хоризонтално и вертикално повезује садржаје унутар 

школског програма 

-Угледни часови (сви су у базама знања Креативне школе, Дигиталне агенде и 

Сазнали на семинару, применили у пракси) на блогу 

www.svetlostusrcu.wordpress.com i 

 www.kreativnostnadelu.wordpress.com на страни Професионално усавршавање  - 

свима су усклађени циљеви, садржаји, методе рада и очекивани исходи, сви врше 

хоризонтално и вертикално повезивање садржаја унутар школског програма.  

Маја Анђелковић Шегуљев, Мостови повезују људе, Дигитални час 4, Министарство 

спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, 2017/18. 

Маја Анђелковић Шегуљев, Пејзаж, Дигитални час 3, Министарство спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, децембар 2015. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=06GyQ_iepkA
http://www.svetlostusrcu.wordpress.com/
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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 Маја Анђелковић Шегуљев, Историја словенске писмености, Дигитални час 

2012/13, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, 

Београд, мај 2013. 

Портрет Дигитални час 2, Министарство спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација, Београд, април 2012. 

Сви смо ми савремени Робинзони, Креативна школа, Завод за унапређење 

образовања и васпитања, Београд, 2014. (у конкуренцији за прво место). 

Балкански ратови, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и 

васпитања, Београд, 2013. (у конкуренцији за прво место). 

Покосовски циклус, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и 

васпитања, Београд, 2012. 

Срби у 18. веку, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и васпитања, 

Београд, 2010. 

Срби у 13. веку – Стеван Првовенчани, Креативна школа, Завод за унапређење 

образовања и васпитања, Београд, 2009. 

 Косовска битка, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и 

васпитања, Београд, 2007. 

Побољшајмо свест о себи и свет око себе, ОДС Национално такмичење 2015, 

Open Discovery Spacе и Универзитет Метрополитан, Београд, 2015. 

 From Motivation to Creativity, ОДС Национално такмичење 2015, Open 

Discovery Spacе и Универзитет Метрополитан, Београд, 2015. 

 Мостови Иве Андрића, ОДС Национално такмичење 2015, Open Discovery 

Spacе и Универзитет Метрополитан, Београд, 2015. 

Трилогија „Балканско сазвежђе“ је међу 20 најбољих радова из Србије на 

конкурсу Мајкрософт офиса. Аутори су позвани на учешће у  заједничком 

пројекту у оквиру Мајкрософта Србије. Семинар је одржан 12. и 13. априла у 

просторијама Мајкрософта Србија. У оквиру пројекта „Угледни наставник“ 

наставили смо сарадњу преко Мајкрософта Србија. Уз овај пројекат приложен је 

и евалуациони лист. 

Такође, можете погледати снимке 3 вебинара одржана поводом припрема за 

заједнички семинар, одржаних 5. и 19. марта и 2. априла. 

Угледни час „Балканско сазвежђе“ одржан је септембра 2013. године. Сажети 

преглед радова са ученицима можете погледати у овој презентацији  Генерације 

међу собом 

http://www.youtube.com/watch?v=m4pHXTAQ4JA
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0b5d0b2d0b0d0bbd183d0b0d186d0b8d0bed0bdd0b8-d0bbd0b8d181d182.docx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d180d0b0d0b4-d0b7d0b0-d0bbd0b8d182d0b5d180d0b0d180d0bdd183-d181d0b5d0bad0b8d186d198d183.pptx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d180d0b0d0b4-d0b7d0b0-d0bbd0b8d182d0b5d180d0b0d180d0bdd183-d181d0b5d0bad0b8d186d198d183.pptx
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Рад за конкурс „Сазнао на семинару, применио у пракси“ Историја српског 

језика уз Задаци и занимљивости  је послат на конкурс.  

Рад за конкурс Дигиталне агенде Историја словенске писмености послат 18. 

априла 2013. године ушао је у базу знања. Дигитална агенда још увек није 

направила базу знања за 2012/13. годину. 

2011//12. 

Учешће у Смотри истраживачких радова Удружења наставника „Доситеј 

Обрадовић“ и прослави Светосавске академије.  2011/12. 

Рад за Друштво школских библиотекара  2011/12, представљен на  Смотри 

стваралаштва школских библиотекара  BIBLIOTEKA   ушао је у Базу знања. 

Рад за Дигиталну агенду 2011/12   Portret 2012     ушао је у базу знања 

(http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ra

zred_5/Srpski%20jezik_maternji%20jezik%20pr/978.html) 

http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d180d0b0d0b411.docx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d180d0b0d0b411.docx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0b7d0b0d0b4d0b0d186d0b8-d0b8-d0b7d0b0d0bdd0b8d0bcd199d0b8d0b2d0bed181d182d0b8.pptx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d180d0b0d0b41.docx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/biblioteka-centralni-d180d0b0d0b4-d0bdd0b0-d181d0bcd0bed182d180d0b8.ppt
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/portret-2012.pdf
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Рад за ЗУОВ 2011/12: zUOV , BIBLIOTEKA, CENTRALNIi, ушао је у Базу 

знања ЗУОВ-а. (http://www.zuov.gov.rs/saznali-baza-2012/) 

 

http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/zuov-biblioteka-centralnii.ppt
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Рад за Креативну школу „Покосовски циклус“ ушао је у базу знања.  

(http://www.kreativnaskola.rs/bazaznanja/pretrazivanje.aspx) 

 

2010/11. 

Рад за Друштво за српски језик 2010/11  Литерарна секција  освојио је прво 

место у држави за рад литерарних секција. 

Zbirka zadataka iz srpskog jezika za 5. razred osnovne skole  одштампана под 

окриљем Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“. 

2009/10. 

Учешће у Смотри истраживачких радова Удружења наставника „Доситеј 

Обрадовић“ и прослави Светосавске академије 2009/10. Погледајте Смотру. 

2008/9. 

Учешће у раду Смотре истраживачких радова Удружења наствника „Доситеј 

Обрадовић“ и прослави Светосавске академије 2008/9. 

Рад  за Креативну школу. „Срби у 13. веку – Стеван Првовенчани“ ушао је у 

базу знања  

(http://www.kreativnaskola.rs/bazaznanja/pretrazivanje.aspx) 

http://dl.dropbox.com/u/64757647/literarna%20sekcija%20za%20takmicenje%20na%20zimskom%20seminaru%202010.11.doc
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/zbirka-zadataka-iz-srpskog-jezika-za-5-razred-osnovne-skole.doc
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Припрема Светог Саве у школи. 

2007/8 

Друга награда Друштва за српски језик 2007/8  за рад литерарне секције. у 

Србији. 

Учешће у раду Смотре истраживачких радова Удружења наставника „Доситеј 

Обрадовић“ и прослави Светосавске академије 2007/8. 

Рад за Креативну школу  , SRBI U 18.VEKU  ушао је у Базу знања Креативне 

школе. 

 

 

http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/srbi-u-18-veku.ppt
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. 

2006/7 

Рад Акценат, урађен као Угледни час. 

Рад за Креативну школу 2007/8, Kosovska bitka  ушао је у Базу знања Креативне 

школе 

 

Припрема Светог Саве у школи. 

- подигнути сајтови са ученицима:  

http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje, 

http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost, http://majaseguljev.wix.com/svetlost-

i-snovi 

http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje
http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
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Сајт „Историја словенске писмености“ 

 

Сајт „Историја словенске писмености“ 
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Сајт „Балканско сазвежђе“  

         - угледни часови: Час „Генерацијске везе“ одржан је у септембру 2013. године. 

Присуствовали су ученици 1. разреда гимназије (раније ученици 8/3, ученика 7/3 и 5/3 

којима предајем. Ученици виших разреда су представили млађима шта су радили, 

млађи су заинтересовани да наставе. 

 

- Пројекат – Мајкрософт офис „Партнери у учењу“ 

Колега из Вијетнама ме је замолио да напишем преглед пројекта који сам са 

њим радила још пре три године у склопу “Партнери у учењу” Мајкрософта 

Србије. Написала сам. Погледајте! 

My name is Maja Andjelkovic Seguljev. I am MIE from Serbia, Belgrade. I am 

teacher in Primary school “Jelena Cetkovic”. At October the 30th  2014.. I decided to 

cooperate with  colleagues from Vietnam and Israel. Vietnam teacher  Mr. Nam 
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shared his idea about security on roads all over the planet. He created a project  “We 

are all little voluntaries”. Mrs. Batat from Israel created Prezi about  our project.  Mr. 

Nam created a blog about this project. We used Microsoft OneNote for creating the 

material. 

Specific objectives of project: 

Educational: 

1. Encourage students ‘interest and motivation to work, 

2. Develop students’ awareness of their own responsibility for their lives and the lives of 

other people when they participate in traffic. 

3. Find out a safer mode of transport participation 

4. Strengthening the creative and cognitive abilities of students to plan the possible 

actions that will help reduce the number of traffic accidents in environment 

5. Introduction to investigative journalism. 

6. Introduction to the countries from Middle and Far East of Asia. 

7. Improve environmental awareness and students themselves about their own security 

in traffic. 

Educational aims: 

8. Imagine and nurture high-quality students’ attitudes toward their country and the need 

for cooperation with other countries. 

9. Encourage and develop the creativity of students in learning, work and life. 

10. Direct cooperation and an ability to adapt to other peoples, cultures and social strata. 

11. Colleague collaboration and horizontal and vertical level – high students (5/5 and 6/3) 

and students with other Meridian – Vietnam and Israel. 

Functional: 

12. Quality procedures and reliable targeted research with ICT 

13. Strengthen its ICT competence project developed through modern means 

communication. 

14. Creating and updates its view of the situation of persons with disabilities in traffic. 15. 

To achieve concrete changes in the school environment as a result of our activities 

(school security environment and build ramps for people with disabilities and parents 

with small children who come after earlier with trolley) . 

15. Evaluation of the project: Cultural exchange 

Form work: groups, individuals, frontal 

Methods: heuristic, dialogue, problem solving methods, methods of playing roles, 

demonstrative, methods of analysis and synthesis, 

Teachers motivates to action, it creates enthusiasm and research, points out checks, 

both praised and corrects regime, goods directs and encourages cooperation 

https://prezi.com/dyhrlyucaufj/bo-giao-duc-va-ao-tao/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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We used: computer with internet connection, projector, video cameras, mobile 

phones, colored paper, common software: Microsoft OneNote programs: Word, 

Power Point, Publisher, Photoshop, Social networks: Facebook, Instagram, Pinterest, 

Youtube, Wix site 

Project steps: 

Before project: positive motivation of students, meeting with the leaders of the project 

abroad, determine the general and specific objectives of the project, meeting with the 

project, MIE  from Vietnam, detailed project planning, information parents. 

First step: You can see our presenting on this link:  We present 

ourselves.  Presentation of the project “We are all little voluntaries”,  discussion about 

how to behave in traffic. I prepared students  for the work 

using www.kreativnostnadelu.wordpress.com 

orienting students think thinking models, forms and modes that will enhance 

awareness of yourself and the world around them: presentations and poster which will 

represent Serbia, , OUR COUNTRY SERBIA (1),  presentations on the causes of 

accidents in traffic and a short study on the consequences of these accidents, the 

identification of the general traffic conditions in the school environment. 

2.step: Students are preparing props for shooting short films, make a list of potential. 

and existing bugs upon arrival at the school they were divided into groups and skills 

records ” real “and” fake “items we keep in the presentation of the blog and in 

Publisher. Making movies arround school“. 

  

3. Step: Students of the 5th grade create brochures that show errors in crossing the 

street, Our presentation . Throught the groups they presentated all the types and kinds 

of traffic. Presentation about traffic.Students of the 6th grade proposed concrete 

actions: construction of ramps for people with disabilities and parents with children in 

wheelchairs. The real work plan: using social network to invite students from our and 

other schools  for humanitarian action, interview teachers with disabilities, parents 

with small children, collaborate with students in public, ask the Manager and School 

Board for approval of the construction of ramps to create brochures and try to find 

sponsors for the construction ramps. Travelling by net was our way to show parents 

what we had done already. For our movie : “Traffic security”we  were awarded by the 

Public Award  from Serban Ministry of Traffic. 

4. Step: students hold a lecture to students in the lower grades, each participant receives 

a booklet in which are especially marked dangerous cities for pedestrians, traffic signs 

with interesting, his study of the kinds of traffic announce one disk, so that work is 

completed MIE Mr. Nam from Vietnam. Students of the 6th grade publish interviews, 

initiated the Council of parents and teachers to help and approve funding for the 

construction of ramps. The application submitted to the school principal. Using public 

network  invite all to join in the appeal to build a ramp. Presenting the results of the 

project through Skype. 

http://youtu.be/TpLeDF9i3ZI
https://www.youtube.com/watch?v=TpLeDF9i3ZI&list=UUAsh39mBfU6Kl09B2DpZLeA
https://www.youtube.com/watch?v=TpLeDF9i3ZI&list=UUAsh39mBfU6Kl09B2DpZLeA
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2014/11/our-country-serbia-1.ppt
https://kreativnostnadelu.wordpress.com/2014/11/27/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%80/
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2014/11/saobracaj-luka-vukovic-i-djordje-zivkov-v51.pptx
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2014/11/saobracaj-luka-vukovic-i-djordje-zivkov-v5.pptx
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2014/12/d0bfd183d182d0b5d0bc-d0bdd0b5d182d0b0-d0bed0bad0be-d181d0b2d0b5d182d0b0.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=JKtzIcnXBZE
https://kreativnostnadelu.wordpress.com/2014/11/24/%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%98%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%98%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/
https://kreativnostnadelu.wordpress.com/2014/11/24/%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%98%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%98%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/
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End of the project: cultural exchange among Serbia, Vietnam and Israel. 

Themes of cultural exchange: geographical, historical, biological, linguistic, racial 

characteristics of the people and the country, photo albums, daily life, culture, 

nutrition, clothing, sport, entertainment, schools, industry, literature, art, religion. 

Students will, through mutually exchanged e-mails, create your own album page on 

the Wix site. The importance of international cultural exchange outstanding and fully 

corresponds to the name of the project “Improving awareness of themselves and the 

world around them!” Correlation of the project: Technical and Information Education, 

History, Geography, Biology, Art Culture, Literature and Journalism, Mathematics, 

the English language, Ethics. Used Microsoft Online Word, Power Point, Excell, 

Publisher,  MuvieMaker, Autocollage, Pinterest, Internet, Youtube, Facebook, 

Instagram, WordPress. 

The Microsoft’s blog “What’s Fresh?”published the article about our work. You can 

find it on this link. 

Hot Topics 

by Karina Batat, Maja Seguljev, and Ngo Thanh Nam 

Expert Educator Columnists 

Three Microsoft Innovative Educator Experts from Israel, Serbia, and Vietnam 

collaborated to link their classrooms and students through Skype and work together 

on a traffic safety project. Read the full story from each of their perspectives below! 

Karina Batat, Israel 

I’m Karina Batat and I’m a teacher at Gordon Primary School in Petah Tikva, Israel. 

We joined the Project in November. Everything started with Nam’s post at the 

Microsoft Expert Educator Facebook Group. Nam was searching for partners and I 

jumped on his offer. I’ve been leading collaborative projects since 2009 (The 

Travelling Mascott Project) so I’m aware of the great benefits of this global project to 

both students and teachers, combining the wise use of ICT, collaboration and 

communication. 

In Israel, traffic safety is included in the curriculum and 5th grade students learn about 

the subject 2… 

View original post 980 more words 

Mr. Nam created new blog and published all the results: 

Welcome To Mr Nam’s Space 

Ms Maja: 

http://mshottopics.com/expert-educator-columns/expert-educator-global-collaboration-we-are-little-volunteers-traffic-safety-project/
http://mshottopics.com/expert-educator-columns/expert-educator-global-collaboration-we-are-little-volunteers-traffic-safety-project/
http://microsoftedu.wordpress.com/2014/12/09/expert-educator-global-collaboration-we-are-little-volunteers-traffic-safety-project
http://news.microsoft.com/2009/11/06/microsoft-partners-in-learning-announces-2009-worldwide-innovative-teacher-awards/
http://news.microsoft.com/2009/11/06/microsoft-partners-in-learning-announces-2009-worldwide-innovative-teacher-awards/
http://microsoftedu.wordpress.com/2014/12/09/expert-educator-global-collaboration-we-are-little-volunteers-traffic-safety-project
http://namngovas.wordpress.com/2014/12/02/we-talk-about-our-work
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International cooperation in education is an outstanding challenge. Encourages 

curiosity, enhances motivation and launches research spirit. At the same time 

expanding the boundaries of the project and reduces the historical, linguistic, social 

and cultural barriers. 

Incredibly, even a bad internet connection had exceptional advantages: curiosity, 

excitement and motivation of students and teachers increased significantly, perhaps 

even more than that the class was perfect. Students had inquired about the customs, 

life, history, geographical characteristics of countries we collaborate. Opportunity to 

work with someone so far motivated students, and, suddenly, the students had the 

whole series of new ideas, they want to do more, better, to meet their friends, expand 

their knowledge. They want to learn and pass on their experiences to others. Can not 

wait the next Skype class with their friends from Vietnam and Israel. 

Thanks to Microsoft, it has become possible. At the same… 

View original post 937 more words 

M. of Philology Maja Andjelkovic Seguljev 

Teacher in Primary school “Jelena Cetkovic” 

Belgrade, Serbia, Europe 

Details about eTwinning project „Tell me your story“ 

 

This project won: 

 European Quality Label 

Nine National Quality Labels 

Language, music, art and myth are basics of every human being.  We connected all four into 
one virtual journey.  

General idea: connect cultures, respect differences, cooperate through group working, peer 
learning, determine criteria, make decisions, develop associative and creative mind using 
proper tools and developing practical skills such as: writing, reading, drawing, singing, 
making movies. 

Key words: languages, art, music, myth, culture, cooperation, peer learning, associative, 
creative, motivation, challenge 

Tasks:  

1. The most wonderful words - students chose the most beautiful words, made a short 
movie with visual presentation of these words. Result – The virtual dictionary 

2.  Santa Claus workshop – students made postcards, wrote their wishes and sent them. 
Result – Emagazine 

http://namngovas.wordpress.com/2014/12/02/we-talk-about-our-work
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3. Sing with us – students chose songs their pair and sang song in foreign language.  
Result – Music Box 

4. Mythology story – mythology hero and modern kid meet on the travel. Result – 
Traveller guide 

 

 

1. Sway 
2. Facebook group 
3. Issue Gulsen 
4. Calameo 
5. Advertizing 

Description of the project 

Pedagogical Innovation and Creativity: 
Encouraging and developing of associative thinking of children through mind maps and movies. 
The combination of virtual reality and associative thinking. 
Using of the movie as education tool. 
Use of competitive techniques in the process of encouraging, motivating, challenging and development 
of ideas. 
Peer learning, group working, cooperation of the story author and illustrators (Mythology story). 
Learning words of foreign languages from their peers from other countries. 
Creating a visual vocabulary through a series of associative terms. 
Mobile phones can be used for learning, access to material information about the project 
 blog, as well as for the preparation of the project and results processing. 
The selection of appropriate tools for the processing of materials. 
Group work in the processing of a material. 
The use of independent research to determine the type of greeting cards that will be discussed 
An independent selection and quality assessment criteria for the selection of greeting cards 
The use of ICT for development of the creativity. 
Finding possible ways to create. 
The development of students' competencies in the use of a foreign language. 
Developing communication skills in a foreign language. 
Using and applying of technical skills. 
 Incentives feelings of uniqueness and spread that feeling through the celebration of eTwinning. 
Understanding the importance of respect and appreciation of differences in culture, religion, 
nationality, ideology. 
Correlation between many subjects:  computer science, languages, art, music, mathematics, history, 
geography, ethics, psychology. 
Learning of different writing forms, letters and language culture in different countries. 
Recognition of international musical motifs. 
Developing a distinctive musical tone. 
 
Methods: heuristic (problem solving) 
research 
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dialogic 
brainstorming 
The project method 
analytic 
synthesis 
 
Correlation: linguistics, music, painting, history, geography, literature, foreign languages. 

 

Integration in school system,  plan and program of the teaching process. 

The project is integrated into the curriculum for the 5th and 7th grade. 
-General cultures and getting to know the language and culture of other countries 
- Developing  of the sense for mother’s tongue 
- Developing a sense of foreign languages, practicing and perfecting the language (correlation with the 
English language) 
 
The design of the logo: 
-Develop of symbolic and associative thinking. 
- Combining characters and words in abstract painting with a message 
- The importance of simplicity and quality in the work process 
 
The 1st  task: 
- Understanding of words in English language and  spelling 
- Spotting characteristics of other languages, linking groups of similar meaning to language and other 
languages. 
- Observing the development of language groups 
- Recognizing of words that are universal and have generally positive meaning. 
- Support of group work, peer learning. 
- Knowledge of the rules of transcription of foreign names in the Serbian language 
- The combination of silent and spoken language 
 
The 2nd task: 
 
- Challenge - a competition in making greeting cards. 
- Creativity and importance of unusual patterns. 
- Invited the students to challenge in making similar 
- International exchange of ideas. 
- Intimacy and connection achieved by sending and receiving greeting cards. 
 
The 3rd task: 
- Introduction to the musical and cultural basics of countries 
- Creativity and challenge. 
- Identifying similar and different melodic and thematic units 
 
The 4th   task - The myth 
 
- Respecting of our own history and mythology. 
- Disseminating their mythological and historical figures 
-  Using of different techniques of storytelling  
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- Applying of description types in the process description. 
- Diachronic types of narration. 
- Creativity in the process of creating a character  
- Knowledge about the history and mythology of the countries in the region. 
- Knowledge of geographical terms from countries in the region. 
 
-  

Communikation and cooperation among the partners school 

- We used the available tools on eTwinning platform 
- - E-mails and Project Diary for information planning.  
- - Facebook group “Tell me your story”  
- -video conference over Twinning platform.   We cooperated and suggested further operations. The 

cooperation has become more intensive and complex. 
- - Messages and mails via eTwining portal have been used for personal comments and suggestions. 
-  
- Teacher-students communication ways: 
- - Brainstorming  
- - Discuss about applying of specific creative designs and choosing the best way of presenting ideas 

(heuristic method). 
- -Motivation through movies, tasks which have already been done. 
- On blog www.svetlostusrcu.wordpress.com  we published all the tasks and results.  
- Praise and advice are the important part of communication among students and teacher. 
-  
- Students communication  in team work: 
- -Brainstorming, 
- Email 
- Viber 
- Teamwork requires cooperation, respect for others' ideas, their development and upgrading, 

connecting existing ideas with future ones, creating. 
- -Viber groups 
- Students with students from other countries: 
- - Chat over the platform. 
- - thematic discussions every Thursday evening from 8 to 9 pm CET 
- (We noticed that students need support either peer, whether teacher. We created topics for students 

so they have assignments to speak about with students from other countries in order to get the 
information they need for the project.) 

- - Students who already have connected over the portal exchanged their email addresses and 
Facebook profiles and continued the discussion and cooperation. 

- - Challenges are a great form of qualitative competition and communication. It is attractive to the 
other students so they are more motivated to take active part in solving the tasks. 

-  

Cooperation among the partners  
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Aspects of  teacher – teacher  cooperation: 

Motivation is the most important type of cooperation. We supported and encouraged each 
other, discussed and found solutions, respect others ideas and suggestions. We learned from 
each other, used different tools. We’ve often lead each other through the tutorials, help in 
realization of project. We became better teacher through this project. We share information 
about webinars, tools and contests. Praising and approving are very important in our 
cooperation. We advise each other how to motivate students, organize materials on the 
eTwinning platform and the padlets. 

Aspects of students cooperation: 

Brainstorming meeting is the best way of disseminating ideas! 

1. Virtual Dictionary 
(In group): Students discussed, spread their ideas, made improvements, created tasks 

in the proper way, and organize activities.  
(With other countries): They learn from each other, they’ve been challenged and 
motivated from each other to find the better way to present their ideas. They were 
inspiring, motivating, talking through the eTwinning net. 
 

2. Santa Claus magic workshop  
(In group): created postcard, challenge in creating the most original.  
(With other countries): They made a challenge in making unusual postcard, excited 
about exchanged of greetings, they together created padlets   on eTwining platform 
about the habits for Christmas and New Year. 

3. Sing my song 
(in group) Students chose songs for their partners and themselves. They practiced, 
learned words in foreign languages, sang. 
(With other countries): Students listened their pairs from other countries, they 
respected their choice. Serbian students become also Slovenian partner. 

4. Mythology story):  
(in group):  Students wrote together their mythology story, they shared ideas, added 
motives, created movies,  
(With other countries):  students of other countries read their story, imagine our 
heroes and illustrate it, made new text or film.  
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Using technology 

Teacher: 

Maja Šeguljev: 

I learned: 

-students often do not know how to recognize a good tool to achieve a certain goal. 

- To leave it to the initiative of students in the organization and work.  

- To use many tools from the students. 

Objective: To present the results of the work in the right way. 

The basic question: how to choose the best tool to work? 

Answer: you should compare your data and your idea, what do you want to get.  

We used: 

Social networks: Facebook, Viber,  

Search engines: Google, Wikipedia 

Blogs and websites: www.svetlostusrcu.wordpress.com, www.wix.com 

Electronic journals: iSondaje.ro, Storyjumper, Flipsnack, Calameo 

Data representation: Padlet, Sway, BiteSlide, 

Communication channels: YouTube, Adobe Connection, Skype, 

Maps: Zeemaps, Thinglink 

Data cloud: 365 OneNote, Microsoft OneDrive, Symbaloo 

Present photos: Instamag, Smore,  

Editing images tool: piZap, 

Education portals: Wikispace, wordpress 

Editing voice  tools: VoiceThread, Audacity, 

Wordclaud: Tagul 

Animation tools: Animoto, Eduglogster, Scretch, Answergarden, Powtoon, 

Editing movies tool: Magisto, 

Vote tool: Tricider 

Movie Makers: MEI, WeVideo, Vimeo, 

Communication channels: Adobe connection, Skype,  
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We  learn a lot about Padlet on the edu course of the Creative Classroom Lab. 

 

Students learned: 

-that one should choose a good tool to make a good product. 

- That the idea is basic, but it got to be realized. 

- To peer learning 

They used all those tools but in a more complex way: Youtube subtitling, cutting and slowing footage, 
a Windows Muvie Makers to link the images in the film, Skype to talk with students from other 
countries, Wix,  Scratch, Photoshop, Audisiti. 

Some of the program, students have not been used so far. The first time they met with Sway and Wiki. 
All are highly skilled in the processing of images and movies, but never worked in educational 
programs, such as Wiki, or Wordpress. 

  https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePGY9HV0 
 

Results, influence and documentation 

Evaluation is extremely important part of project. That is why we all did different ways of 
evaluation. 

One of the benefits of this project is that it can be unlimited. Any teacher can follow our steps 
and try to add words in his students' way, music, original postcards and mythology 
story. Every task is composed in a way that you can add your own stories and answers.   

About cultures: 

We connected our school, students and us. We learned a lot about other cultures. Our 
students know why to respect other cultures, other nations, other religions, other opinions.  

 
About projects: 
Our students learned to make criteria, to apply them and choose the best. They apply their 
knowledge – to judge the idea, to create product, to check its quality. 
We learned to cooperate, to change plans and find solution. We became surer in leading 
through the projects.  
 

About cooperation: 
We learned to ask help from our colleague, to support each other, to find solution. To trust to 
others expertize, on which I am very thankful to my colleagues on this project. We learned 
the importance of praise and affirmative talk.  
Our students learned to listen more carefully and respect the rules. 
Our students now respect others students and teachers time. They appreciate others help 
and trust.  

https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePGY9HV0
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Our students now take responsibilities for their actions and their own work. They know that 

their part of job in project is crucial.  
Our students are used on peer learning and group work. 
Our students now can think in creative way. We develop associative way of thinking. 
 
About tools: 
Our students are using ICT for educational aims. 
Our students develop the artistic and practical skills of our students: writing, reading, 
drawing, singing, playing, learning of foreign languages, making movies, using cell phones for 
education.  
 

How did we check: 

1. Prepared competition with the tasks from the project, done in 5th grade.  
2. Interviews 
3. Analytics 

4. The most important – the pleasure of teacher, students, parents, local communities.  
 

-Коришћење блогова у настави 

У настави користим оба блога, „Креативност на делу“ и „Светлост у срцу“ или 

„Учионица књижевности“ као извор додатног и наставног материјала. Ту објављујем и 

ученичке радове. 

 

-   део припреме за час „Главни реченични чланови“, 7. разред : 

 ГЛАВНИ РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ 

СУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ 

 

ПРЕДИКАТ 

 ПРОСТ       СЛОЖЕН 

 именски и глаголски предикат     Именски и 

глаголски, са          глаголима 

непотпуног          значења 

Лични и безлични гл. облици    Само лични гл. облици 

 

План за обнављање градива: 
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5. разред – прост глаголски предикат и именски предикат, једноставнији 

примери. 

6. разред – прост и сложен глаголски предикат и именски предикат, 

једноставнији примери 

7. разред – прост и сложен глаголски предика и именски предикат, сложенији 

примери, непотпуне реченице, независне реченице 

8. разред – прост и сложен глаголски и именски предикат, сложенији примери, 

зависне реченице, независне и зависне реченице. 

 

-  

К1-3  Стално прати развој области коју предаје и наставу планира 

у складу     са новинама 

- материјал за учење на блогу „Учионица књижевности“ 

-Учешће на конференцији Менсе у Београду 31, 1. и 2. августа 2018. године, 

представљен рад: „Нормативна решења и практичан рад“ о раду са ученицима на 

ИОП-у3.  

Конференција Менсе “Даровитост, образовање, развој” 

 (преузето са блога „Учионица књижевности“) 

У Београду је 31. јула, 1. и 2. августа у хотелу “Метропол” одржана друга 

Конференција Удружења Менса. Конференција је била посвећена образовању, 

примерима добре праксе и анализом стања. На овој конференцији представила 

сам свој рад: “Нормативна решења и практичан рад”. Рад је објављен у 

Зборнику радова.  

     
 

https://svetlostusrcu.wordpress.com/2018/08/14/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/20180801_010410/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2018/08/14/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/20180801_010417/
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- 2. награда Едуке за припрему за час 2018. године „Небеска река“ – интегративна 

метода.  

(Погледајте на линку или на сајту „Учионица књижевности“) 

-  целоживотно учење на блогу www.kreativnostnadelu.wordpress.com на страни 

Професионално усавршавање и у приложеном Портфолију. Одломак са блога: 

Учешће на Дванаестој међународној  конференцији слависта у Бугарској 9. и 10. 

маја са радом „Промене и развој облика, структура и међусобних односа међу 

словенским језицима на територији бивше СФРЈ“. Конференцију организује 

Филолошки факултет Софијског  универзитета. Презентацију која прати рад 

можете прегледати овде. 

Рад за Националну конференцију са међународним учешћем „Реинжењеринг 

наставних процеса“ Примена ИКТ у настави и реинжењеринг наставних 

процеса прихваћен је и објављен у Зборнику радова. 21. и 22. септембра рад је 

представљен на Националној конференцији, а презентација је изазвала низ 

занимљивих коментара. 

Мајкрософт Србије је организовао семинар за ауторе 20 најбољих радова са 

територије Србије који су учествовали на светском конкурсу Мајкрософт Офиса 

„Партнери у учењу“. Трилогија „Балканско сазвежђе“ је међу 20 најбољих 

радова из Србије, а аутори су позвани на учешће у  заједничком пројекту у 

оквиру Мајкрософта Србије. Семинар је одржан 12. и 13. априла у просторијама 

Мајкрософта Србија. У оквиру пројекта „Угледни наставник“ наставили смо 

https://svetlostusrcu.wordpress.com/2017/07/05/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%83/
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
http://kreativnostnadelu.wordpress.com/2014/04/27/850/
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0bad180d0b5d182d0b0d19ad0b5-d0b8-d0bfd180d0bed181d182d0bed180-d0bcd0b5d192d183-d181d0bbd0bed0b2d0b5d0bdd181d0bad0b8d0bc-d198d0b5d0b71.docx
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0bad180d0b5d182d0b0d19ad0b5-d0b8-d0bfd180d0bed181d182d0bed180-d0bcd0b5d192d183-d181d0bbd0bed0b2d0b5d0bdd181d0bad0b8d0bc-d198d0b5d0b71.docx
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0bfd180d0bed0bcd0b5d0bdd0b5-d0b8-d180d0b0d0b7d0b2d0bed198-d0bed0b1d0bbd0b8d0bad0b0-d181d182d180d183d0bad182d183d180d0b0.pptx
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0bfd180d0bed0bcd0b5d0bdd0b5-d0b8-d180d0b0d0b7d0b2d0bed198-d0bed0b1d0bbd0b8d0bad0b0-d181d182d180d183d0bad182d183d180d0b0.pptx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/primena-ikt-u-nastavi-i-reinc5beenjering.docx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/primena-ikt-u-nastavi-i-reinc5beenjering.docx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0bfd180d0b8d0bcd0b5d0bdd0b0-d0b8d0bad182-d183-d0bed0b1d180d0b0d0b7d0bed0b2d0b0d19ad183-d0b8-d180d0b5d0b8d0bdd0b6d0b5d19ad0b5d180d0b8.pptx
http://kreativnostnadelu.wordpress.com/2014/05/11/%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d1%98%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%82-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81/
http://www.youtube.com/watch?v=m4pHXTAQ4JA
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2018/08/14/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/20180801_105938/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2018/08/14/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/20180801_143434/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2018/08/14/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/20180801_145827/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2018/08/14/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/20180801_150019/
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сарадњу преко Мајкрософта Србија. Уз овај пројекат приложен је и 

евалуациони лист. 

Такође, можете погледати снимке 3 вебинара одржана поводом припрема за 

заједнички семинар, одржаних 5. и 19. марта и 2. априла. 

Рад за Друштво школских библиотекара,2012/13,  представљен на конференцији 

Комуникација – интеракција – акција, „Формално, неформално и информално 

образовање или пут по синусоиди“, објављен је у Бази знања Друштва за српски 

језик. Рад прочитајте  овде: Професионално усавршавање. 

Рад  за најбољег библиотекара у Београду, Ивану Ристић, 2012/13,  Предлог за 

награду „Мина Караџић“   Ивана Ристић је проглашена за најбољег 

библиотекара у Београду за  

- Обогаћивање припрема, (креирање више могућности за различиту обраду 

часа): пример:  

Вежбање:  

Дати свима реченице.  Ученици на ИОП-у ради усмено. 

ИЛИ: 

Уколико ученици боље разумеју постављене захтеве, поделити их у групе – по 

клупама, свако ради по 3 реченице. Број тачно урађених реченица сабира се по 

групама и на крају се проглашава победник. 

Укупно 6 реченица по клупи, 5 група. Припремити листиће! 

 

1. група 

Купио сам ауто - завршносвршени - прелазни 

Послао сам јој  - завршносвршени - прелазни 

Погодио сам га –тренутносвршени - прелазни 

Окупао сам се -прави повратни 

Пас је залајао - почетносвршени - непрелазни 

Уплашио сам је - завршносвршени - прелазни  

2. група: 

Разбисмо прозор - тренутносвршени - прелазни  

Прочитао сам - завршносвршени – прелазни 

Пратио сам га - несвршени трајни - прелазни 

Посматрали смо је – несвршени трајни - прелазни  

Долетели смо - завршносвршени - непрелазни 

Застао је - тренутносвршени – непрелазни 

3.група 

Успавао сам се - почетносвршени – прави повратни 

Заљубила сам се – почетносвршени – неправи повратни 

Путујем сутра - несвршени трајни - непрелазни 

Донећу ти новине - завршносвршени - прелазни 

Пренећемо орман - завршносвршени - прелазни 

Учим српски - несвршени трајни – прелазни 

 

4.група 

Трава се зелени - несвршени трајни - неправи повратни 

https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0b5d0b2d0b0d0bbd183d0b0d186d0b8d0bed0bdd0b8-d0bbd0b8d181d182.docx
http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2013/01/d0bfd180d0bed184d0b5d181d0b8d0bed0bdd0b0d0bbd0bdd0be-d183d181d0b0d0b2d180d188d0b0d0b2d0b0d19ad0b5-d0b8d181d0bfd180d0b0d0b2d199d0b5.doc
http://db.tt/SnL0QrNM
http://db.tt/SnL0QrNM
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Уплашио сам се. тренутносвршени - неправи лоератни 

Бежао сам од ње. несвршени трајни - непрелазни 

Трчао сам за аутобусом - несвршени трајни - нелрелазни 

Написао сам писмо - завршносвршени - прелазни 

Видео сам се у огледалу - завршносвршени - повратни прави 

 

5.група 

Читао сам књигу - несвршени трајни - прелазни 

Ударио сам се - свршени прави повратни 

Бацио је лопту - завршносвршени - прелазни  

Прескочио је ограду – тренутносвршени - прелазни 

Прескакала је конопац – учестали – прелазни 

Јурну ка њима – тренутносвршени – непрелазни 

 

 
-реализација креативних идеја у складу са развојем ИКТ:   

Трејлери за „Оштро перце“: https://www.youtube.com/watch?v=_lMAt9sppJM 

 

Овај трејлер је освојио другу награду у Србији.  

-корићење ИКТ за рад литерарне, лингвистичке секције, приредбе, књижевних и 

песничких вечери : сваки Дан школе и прослава Славе Светог Саве праћена је 

компјутерским приказима ученичких радова.  

-пример  припрема за додатним инфорацијама:   

Драматизација приповетке „Дечак и пас“ -ппт.  https://svetlostusrcu.wordpress.com 

https://www.youtube.com/watch?v=_lMAt9sppJM
https://svetlostusrcu.wordpress.com/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5-5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B0/
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К1-4 Примењује разноврсне методичке поступке у складу са 

циљевима, исходима и стандардима постигнућа, садржајима 

наставног предмета, узрасним карактеристикама и 

индивидуалним могућностима и потребама ученика 

- одломак из припреме за 5. разред „Мостови“: 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Мостови, Иво Андрић (одломак) 

 

ТИП ЧАСА: Обрада  и утврђивање  

 

ОБРАЗОВНИ ЦИЉ: Уочити значај и вредност мостова за људе. Истаћи њихове вредности.  

 

ВАСПИТНИ ЦИЉ: Сви људи на свету припадају истом свету и истој планети – зато морају 

научити да сарађују. 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЦИЉ: Научити ученике да цене квалитетну књижевност, да зароне у 

књижевно дело и осете његове вредности.  

 

НАСТАВНА МЕТОДА:  обрнуте учионице, истраживачка, Дијалошка, текстовна, 

демонстрације. Материјал за час постављен на програму Свеј: 
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https://sway.com/j16TwDMHBESCaaV5 

 
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:  Фронтални, индивидуални 
 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Читанка, Звучна читанка, компјутер, интернет, Свеј 

 
 

Истраживачки задаци: пронаћи на јутјубу линкове о Иви Андрићу, о додели Нобелове 

награде, о његовом раду. Чути његов глас.  

Планирати посету Андрићевом музеју. 

Донети слику моста који вам се свидео.  

Сликати мост, воду, околину, биљке 

Истражити историју познатих београдских мостова 

Пронаћи нај... мостове у свету... 

Погледати снимак „Мост у Вишеграду“ БОШ, на www.kreativnostnadelu.wordpress.com.  
 

Материјал поставити на СВЕЈ у току часа.  

 

Групе ученика имају различита задужења – да припреме материјал за Свеј, учитају материјал,  

 

сви пишу своје утиске. 

 
САДРЖАЈ ЧАСА: 

 

Уводни део часа:  5 мин.  
 

Материјално-психолошка припрема: 

Прочитати текст, податке о писцу, одредити значења непознатих речи. 

 

Главни део часа: 35 мин. 

 
     Тема: Андрић говори о значају мостова, њиховој вредности и лепоти. 

https://sway.com/j16TwDMHBESCaaV5
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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Врста епског дела: лирски запис је врста прозног текста у којем писац казује своја 

размишљања и осећања. У њему нема развијених ликова или догађаја. 

Тематске целине - композициона анализа: 

1) Значај и вредност мостова: међу великим делима грађевинарста и архитектуре 

издвајају се мостови “важнији од кућа, светији од храмова, свачији, једнако 

потребни". 

2) Врсте мостова: сваки је описан уз коришћење мноштва придева: велики каменити 

су сиви, зарудели, окрзани, пуни пукотина, потичу из ишчезлих епоха; железни су 

танки, затегнути, дрхте, звуче, намењени су генерацијама које тек долазе; дрвени су 

изглоданих греда, поигравају и звече; они саграђени од брвна или два су 

најпростији и најлакши. 

Стилски поступци: дескрипција или опис је облик приповедања у којем се користи 

мноштво епитета. Епитет је придев или именица у стилској улози. 

 

Завршни део часа: 5 мин. 
 

Напредни ученици могу да издвоје идеје дела.  

Слабији ученици покушавају да их објасне.  

Идеја дела: мостови су руке које спајају обале и људе; сведоци су прошлости и очи 

будућности; мостови су симболи пријатељства и мира. Мостови повезују људе, граде се мостови 

пријатељства, мостови разумевања. Мостови доказују да је човек спреман да савлада сваку 

препреку, да се бори за бољу будућност.Они су доказ да човек жели да упозна и разуме друге 

људе. 

Ученици на ИОП-у слушају и учествују у разговору тако што одговарају на постављена 

питања.  

 

 
 

2. час  

Утврђивање општих карактеристика овог прозног дела, идејно и тематско повезивање 

са већ обрађеним текстовима. 
 

– Задаци: набројте врсте мостова и речи којима се најбоље описују, довршите опис једног 

моста, нацртајте 1 мост 

– представљање ученичких радова о мостовима  

– Читање ученичких импресија о мостовима који су им се свидели. 

– Бележење најлепших описа по избору ученика. 

– Од слика мостова направити пано. 

 Задавање домаћег задатка „Мостови  какве желим да саградим за људе“. 

 

Анализа часа: ученици много боље прихватају када се текст повеже са њиховим искуством, раде рађе, 

квалитетније, искрени су и спремни на сарадњу.  

Одломак из припреме за 7. разред, „Мали Принц“: 
Истраживачки задаци: 

 

- Зашто Мали Принц: принц је симбол бајке, а мали јер је дете, неискварен, искрен, 

наиван, симбол је љубави, хуманости, живота, среће, пријатељства, симбол је 

доброг. 

Мали Принц је људска душа, сићушан, сам у свету, али храбар и драгоцен. 

 

- Шта тражи Мали Принц: 

-извор живота - вода 

-извор љубави - разумевање и слушање других, овца, ружа 

-извор пријатељства - припитомљавање лисица. 

 Мали Принц у причама о пријатељству, о љубави, о дружењу, о машти, о искрености, о 

одрастању, о истрајности. 
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АЛЕГОРИЈСКЕ ПРИЧЕ: 

Цртање на почетку - Шешир на почетку – слон – није у питању оно што видите, већ оно што је 

суштина.  

!Ако би ми одрасли одговорио да је шешир, спустио бих се на његов ниво.! 

Мали Принц – необичан, одједном се створио у сред пустиње. Тражи да му се нацрта овца. 

Сетио се и нацртао кутију – у кутији је овца коју МП жели, иста она коју ће замислити увек 

другачију, Машта не сме да ограничава! 

 

ИДУЋИ ПРАВО ИСПРЕД СЕБЕ НЕ СТИЖЕ СЕ БАШ ДАЛЕКО.. 

 

Планета Малог принца: 

„Ниједан човек није острво, сам по себи целина.“ Ернест Хемингвеј 

Један турски астроном је открио и представио његову планету, астериод обучен као Турчин и 

нису га озбиљно схватили. Онда га је представио обучен као Европљанин и сви су прихватили 

његово мишљње. 

Човек не треба да буде сам, усамљен. На планетама где су људи и сами: пословни 

човек, пијанац, краљ, тамо нема љубави, пријатељства, среће...нема живота. 

На планети Мало принца су овца, ружа и баобаб. 

Овца: симбол нежности, чистоте, белине - чиста душа, пријатељство, хришћански 

мотив: симбол невиности и жртве и симбол пријатељства. 

 

О РУЖИ - Ружа - симбол љубави: Мали Принц види ситне мане, а не види велику 

љубав. (Види трун у туђем, а не види балван у свом оку.) Није зрела његова љубав. Њена јесте, 

она је драгоцена, јединствена, посебна, једна једина, она га пушта да оде - највећа, зрела љубав. 

Боја и изглед руже зависе од осећања (снаге) 

Док је посматра како расте све је више воли,ружа жели да буде лепа јер је та њена 

лепота одраз њене љубави према МП. Тражи од МП да је залива, да причају, да јој направи 

закон. МП не схвата да она жели његову пажљу. Зато што га воли.  

БИО САМ ИСУВИШЕ МЛАД ДА БИХ УМЕО ДА ВОЛИМ.  

Наизглед мале ствари могу бити уствари веома важне. овца не сме појести цвет.  

И то је најважније на свету.  

МОРАМ ПОДНЕТИ ДВЕ-ТРИ ГУСЕНИЦЕ АКО ХОЋУ ДА УПОЗНАМ ЛЕПТИРЕ – 

свако зло има и своје добро.  

 

О ВУЛКАНИМА  

О БАОБАБУ: нешто страно, огромно, велико, Зло је велико, зло се уништи док је у 

корену, када порасте, не може му се ништа. 

Мали Принц одржава и чува своју планету. Пада на Земљу да би научио нешто о пријатељству, 

(овца), љубави, (ружа) и животу. Док нешто не остави, не може знати шта је изгубио. 

 

О ЉУДИМА НА ПЛАНЕТАМА   

Сами људи на планетама се баве једном неважном ствари: краљ - моћ и владање, 

уображенко - размишљање о себи - пијаница - мана, пословни човек себичност, фењерџија - 

посао. Географ, наука. – учи о ружи да је пролазна, а он ју је оставио. Ипак, од свакога је МП 

нешто научио.  

Сви они немају у животу осећања љубави. Седма планета је била Земља. 

 

НА ЗЕМЉИ 

 

На земљи прво среће змију.  

 

О ЗМИЈИ  

Змија је симбол мудрости и моћи, ЧОВЕК ЈЕ УСАМЉЕН И МЕЂУ ЉУДИМА 

Она је почетак и крај враћа човека тамо одакле је дошао – из земље, на небо...  

Зашто говориш у загонеткама_ 

Ја их све решавам 

 

О ЦВЕТУ 

Мали цвет, са три латице – али он расте, ЉУДИ СУ НЕСТАЛНИ КАО ВЕТАР, НИКАД НЕ 

ЗНАШ ГДЕ ЋЕШ ИХ НАЋИ. НЕМАЈУ КОРЕНА И ТО ИМ СМЕТА. 
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Сваки цвет има своје значење.  

 

О ВУЛКАНИМА 

Шиљасти, суви, слани, понављају шта им се каже. Учи свуда понешто – учи о ружи, она је увек 

говорила прва – била му је блиска... 

 

О РУЖАМА НА ЗЕМЉИ 

Све личе, и у први мах не разуме, мислио је да је његова ружа једина. Али схватиће, да оно што 

његову ружу чини посебном јесте то што је воли. Та осећања су непроцењива.  

 

О ЛИСИЦИ 

 

Све је исто док неког не заволиш. Жито је досадно, али када се упознају, она ће волети жито јер 

ће је подсећати на његову златну косу.  

Лисица га гледа дуго  - Молим те, припитоми ме. – Ово говори да је пријатељ свакоме потребан 

и да не може нико без њега. Али у пријатељство мораш да уложиш.  

Лисица га учи пријатељству – припитомљавање - потреба за неким, отварање некоме твоје душе 

и вере у некога, упознавање, вера у неког, прихватање разлика. Поверење. 

 

како се припитомљава – ако се договоримо у 4, ја ћу бити срећна још од 3 и бићу све више 

срећна и узнемирена. Упознаћу цену среће. 

Када МП одлази, не разуме зашто је вредно плакати на растанку. зато што сада разуме љубав. 

Он схвата зашто је његова ружа посебна. Зато што је у њу уложио своју љубав.  

ЧОВЕК САМО СРЦЕМ ДОБРО ВИДИ. СУШТИНА СЕ ОЧИМА НЕ МОЖЕ ВИДЕТИ.  

ВРЕМЕ КОЈЕ СИ УЛОЖИО У СВОЈУ РУЖУ ЧИНИ ЈЕ ТАКО ДРАГОЦЕНОМ.  

 

Лисица га учи постојању јединствене љубави - његова ружа је једна од многих, али о 

њој размишља, њу воли, она је једна једина, непоновљива - за њега. 

МАШТА + ПРИЈАТЕЉСТВО + ЉУБАВ = ИЗВОР ЖИВОТА 

 

О ЧОВЕКУ 

 

Одрасли не разумеју машту, не разумеју значења, само бројев3е и новац.  

Човек мора да се посвети многима, да зна да воли, да има пријатеље, да ствара бољи 

свет.  

Човек мора да разуме друге људе. 

 

СКРЕТНИЧАР – ЧОВЕК НИКАД НИЈЕ ЗАДОВОЉАН ТАМО ГДЕ ЈЕ. 

САМО ДЕЦА ЗНАЈУ ШТА ЖЕЛЕ. Деца губе време око крпене лутке и ако им је неко 

одузме, она плачу – срећна су – јер су уложила своја осећања и јер су волела! 

 

ТРГОВАЦ – штеди време пилулама – срећа је у шетњи, не у штедњи. 

 

Човек га учи машти: машта је услов доброг живота, машта је важнија од стварности - 

овцу не мора да види, већ да је замисли и да размишља о њој, пријатељство треба осетити. 

 

ЗЕМЉА ЈЕ ПУСТИЊА - Пустиња је око њега - свет пун људи, незаинтересованих за 

људе око себе, њихова осећања, потребе, живот и бол (Момо Капор - Како си?, Диоген - лампа - 

Тражим човека)  

ПУСТИЊА ЈЕ ЛЕПА ЗБОГ ЈЕДНОГ ЦВЕТА КОЈИ СЕ НЕ ВИДИ... – јер је уложио 

своју љубав.ОНО ШТО УЛЕПШАВА ПУСТИЊУ ТО ЈЕ ШТО СЕ НЕГДЕ У ЊОЈ СКРИВА 

ИЗВОР.  

 

ОНО ШТО СВЕ ЧИНИ ЛЕПИМ ЈЕ НЕВИДЉИВО! – Оно најбитније је невидљиво.  

 

 

ИЗВОР ВОДЕ -  

Извор воде - извор живота - љубав. Разумео је овцу, ружу, лисицу, човека. 

Умире. Оставља тело јер није важно. 
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Вода чисти, њоме се спира грех. Прочишћује (Ганг) људско тело се састоји 75% од 

воде. 

Извор живота: топли, срдачни односи, пријатељство међу људима, је снага љубави која 

се упућује другима. 

АЛИ ОЧИ СУ СЛЕПЕ. ТРЕБА ТРАЖИТИ СРЦЕМ.  

Сваки човек у суштини остаје дете. Умире као дете, никад живот не може истражити до 

краја. 

ИЗГЛЕДАЋУ КАО МРТАВ, АЛИ ТО НЕЋЕ БИТИ ИСТИНА. НЕ МОГУ ДА 

ПОНЕСЕМ ОВО ТЕЛО. СУВИШЕ ЈЕ ТЕШКО. СТАРЕ ЉУШТУРЕ НИСУ ТУЖНЕ. 

СУШТИНА ЈЕ НЕГДЕ ДРУГДЕ 

 

СВЕ ЗВЕЗДЕ ЋЕ БИТИ БУНАРИ СА ЗАРЂАЛИМ ЧЕКРКОМ. СВЕ ЋЕ МИ ЗВЕЗДЕ 

СИПАТИ ДА ПИЈЕМ. ТИ ЋЕШ ИМАТИ ПЕТ СТОТИНА МИЛИОНА ЗВОНЧИЋА, А ЈА ЋУ 

ИМАТИ ПЕТ СТОТИНА МИЛИОНА ИЗВОРА... 

ПУСТИ МЕ ДА КОРАКНЕМ САМ-  

 

МОЈА РУЂА ЈЕ ТАКО СЛАБА. ОНА ИМА САМО ЧЕТИРИ БЕДНА ТРНА ДА ЈЕ 

БРАНЕ ОД СВЕТА 

ЗА НАС КОЈИ ГА ВОЛИМО НИЈЕ СВЕЈЕДНО ДА ЛИ ЈЕ НЕГДЕ ЈЕДНА ОВДА 

ПОЈЕЛА ИЛИ НИЈЕ ЈЕДНУ РУЖУ.  

 

ПЕЈЗАЖ СА ЗВЕЗДОМ – ПЛАВА КОСА 

 

Живот: 

Важно је схватити ситнице, разумети мале ствари 37 

Судити по делима, не по речима  44 

„морам да поднесем 2-3 гусенице да бих упознала лептира“ 47. 

 Његош (Чаша меда иште чашу жучи 

           Смијешане најлакше се пију) 

Најтеже је судити самом себи 53  

Очи су слепе. Треба тражити срцем 93,94 

 

Човек: 

Човек је усамљен међу људима, 78  

Човек нема корена 86  

Сви путеви воде ка људима 83  

Само срцем човек добро види 92 

 

Ко је Мали Принц? 

Мали Принц је дете које учи о пријатељству, о љубави, о свету око себе, учи да поштује 

и воли друге. Мали Принц је свако од вас. Живот вреди само ако се воли. 

 

Завршни део часа: 5 минута. 

 
Тема за домаћу лектиру: 

Мали Принц о љубави 

Мали Принц о пријатељству, 

Мали Принц о злу и људским манама. 

Пројектни задаци: 

 написати есеј, нацртати, записати цитате, направити мотивациони филм, трејлер,  

- О љубави 

- О животу 

- О пријатељству 

- О машти 

- О детету и човеку 

- О злу 

- О добру 

- О истини 

- О одрастању 
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Ученици на ИОП-у 1 бирају који ће начин представљања искористити. 

  
 

К1-5           Подстиче и користи употребу различитих медија у настави и одговарајуће и 

доступне технологије 

- Ученици 6/3 погледали су снимак представе Малог позоришта “Душко 

Радовић” “Дечаци Павлове улице” која је рађена у сарадњи са Центром за социјални 

рад Врачар. Књига, представа и задатак: упоредите два медија, издвојте део који је на 

вас оставио утисак и објасните зашто… 

 

 
- Пример итраживачких задатака из припреме „Поп Ћира и поп Спира“ 

Истраживачки задаци: одгледати филмове: један стари и онај у којем игра 

Балашевић. Упоредите филм и књигу. Запишите разлике које сте приметили и 

објасните их. Истакните које су сцене истоветне, објасните зашто.  

Ко буде гледао оба филма, нека покуша да упореди оба филма. И међу њима 

има доста разлика. Покушајте да пронађете разлоге.  

Уочите специфичности медија – књиге и филма. Истакните их.  
 

- коришћење аудио записа и своје технологије за наставу:  ученицима често 

представљам награђене радове, своје  и њихове радове на часовима и на додатној 

настави.  

https://svetlostusrcu.wordpress.com/2017/04/13/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20170407_124218/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2017/04/13/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20170407_124228/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2017/04/13/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20170407_125827/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2017/04/13/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20170407_131044/
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- облици додатног рада кроз израду презентација, креирање филмова, најава 

и кратких прича на блогу „Учионица књижевности“ и  

www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама Пројекти, Литерарна секција, 

Удружење наставника „Доситеј Обрадо вић“: 

- користим блог и интернет у настави  за рад на часовима редовне наставе (сав 
већ представљени материјал), додатне наставе, Литерарне секције, Лингвистичке 
секције, Библиотечке секције, припрему за такмичење, израду радова, (већ је 
представљено, а налази се на блогу „Учионица књижевности“, 
www.svetlostusrcu.wordpress.com, www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама 
Пројекти, Литерарна секција, Удружење наставника „Доситеј Обрадо вић“ ). 
Ученици имају могућност да користе припремљене задатке и готове наставне 
материјале са страница блога.  

 

К1-6  Повезује знања из дисциплине коју предаје са знањима из 

других дисциплина и са ваншколским искуством ученика 

- Све народне епске песме као потку имају причу о историјским судбинама 

јунака или ликова. На пример: док се бавимо преткосовским кругом песама, 

можемо проучавати хералдику, историјску основу народних песама. Ученици могу 

да истражују народне бајке, историју, словенску митологију и митолошка бића.  

ПРЕТКОСОВСКИ ЦИКЛУС 

Историјска основа: 

Ове песме се  односе  на личости и догађаје из породичних  лоза Немањића и 

Мрњавчевића. Немањићи су српска средњовековна династија која владала Рашком без 

прекида од 1168 до 1371. године. Оснивач династије Немањића је Стефан Немања. Од 

некадашње вазалне Рашке Немањићи су створили моћну државу – највећу на Балкану. 

Рашка је достигла врхунац у време владавине Стефана Душана, када је Србија постала 

царевина. Из породице Немањића највише су опевани Стефан Немања као донатора! 

манастира, Саву Немањића (Растка) и највише цара Душана као симбол отпора туским 

освајачима. 

Мрњавчевићи су српска средњовековна властела. Од оца Мркоње су синови Вукашин и 

Угљеша. Вукашин је био жупан у време владавине цара дДушана.  Постао је краљ 1366. 

године и владао је у западној Македонији са седиштем у Прилепу. Угљеша је такође 

био жупан цара Душана. Обиојица су погинули у борби против Турака на реци Марици 

1371. године. У народној поезији опеван је и најмлађи брат Гојко који историји није 

познат. Народна традицја запамтила је Вукашина који се одметнуо од цара Уроша и  

хтео да му отме царску круну. Из лозе Мрњавчевића највише је опеван Вукашин, као 

слабић и кукавицу који а превару хоће да освоји туђу жену и власт. У песми „Женидба 

Душанова“ опеван је Милош Војиновић, нећак цара Душана, мудар, вешт и поносит, 

пример спрксог витеза – ратника. Ова је песма записана од Тешана Пордуговића.  

http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
http://www.svetlostusrcu.wordpress.com/
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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По уметничкој вредности, песме преткосовског циклуса спадају у најлепше народне 

епске песме.  

Знамење С тефана Немање је бели двоглави орао на црвеном пољу, које потиче 

из Источног римског царства. Први пут је објавио 1741.  Христифор Жефаровић 

у „Стематографији“. Књиг аје забрањена у Аустроугарскох, њено умножавање и 

поседовње кажњавало се смрћу. Из ове књиге потичу државни симболи модерне 

Србије, у шифрованим стиховима је објаснио порекло српских симобла и 

најавио припреме за Први српски устанак.  

„Серблиа, знана и као Срблија или Србија представљена је на црвеном штиту белим 

крстом окруженим оцилима. тај крст је баштина цара Константина који га је видео на 

небесима и пренео на војне стегове. Крст с оцилима је пао у Србији, а кад се уздигне и 

Србија ће се ослободити ропства. „ 

„Стематографија“ је заносвана на старијим грбовницима Запада у којима је Србија била 

представљана крстом аса оцилима на црвеном штиту. Она је изузетак, грбови су у 

средњем веку били ознаке чувених племићких породица, а не држава, осим србије, 

која је на штиту сачувала грб источног, православног, римског царства. 

„Крст са оцилима, дивелион, био је лична застава ромејског цара, чија је титула била 

Христов заступник на земљи“, каже историчар др Влада Станковић. „Ношење знакова 

Христовог заступника, крста са оцилима и двоглавог белог орла, била је привилегија за 

одабране. Србији су те симобле у баштину донели Немањићи, који су се више пута 

ородили са царском кућом. 

Француски научник  Жан Клод Шене пронашао је непознат печат српског владара 

Константина бодина, кои се чува у Археолошком музеју у Истанбулу. Кружни натпис на 

обема странама сведочи да је печат припадао Констансу, протосевасту и ексусијасту 

Диоклеје и Србије. Реч је о Константину бодину оји је владао Србијом од 1080 до 1101. 

а титула коју носи додељивала се искључиво члановима владарске византијске 

породице.  

Срби су преузели двоглавог орла када је он протеран из ариграда. у 15. веку јавља се и 

на грбу и новцу деспота Стефана Лазаревића. У 18. веку се враћа на грб Београдско-

карловачке митрополије. У Првом спрском устанку се користе овакве заставе. 

Зашто је грб Трибалије српски објашњава Жефаревић – источно римски цареви Србију 

и српске краљеве називаше и трибалским. 

Грб Трибалије, глава дивљег вепра пробијена стрелом, ребус који указује на коњицу и 

стреличаре, по којима је средњовековна српска војска била чувена. Постојала је војна 

формација звана вепрова глава, у којој је тешка коњица нападала као клин, док су иза 

њених леђа ишле луконоше испаљујући кишу стрела. 

Византијски историчари су заиста називали Србе Трибалима и Далматима, према 

територији на којој су живели. У службеној документацији Срби се тим именом 

називају од 10.века.  
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(преузето из „Политикиног забавника“) 

 

- додатни рад , приредбе настави на блогу 

www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама Пројекти, Литерарна секција, 

Удружење наставника „Доситеј Обрадо вић“ : 

Корелација у оквиру приредбе и градива 

У пројекту „Сви смо ми Робинзони“  сарађују ученици 5/3 и 7/3. Корелација 

само у овој приредби је између српског језика и географије, историје, биологије, 

хемије, историје, информатике, техничких наука.  

Народне епске песме захтевају корелацију са историјом и географијом, врсте 

описа захтевају корелацију са ликовном културом. Сваки књижевни текст се 

ставља у одговарајући временски контекст па је у корелацији са историјом и 

историјом уметности у том периоду. Честе су корелације са географијом и 

биологијом у текстовима наших књижевника. 

У радовима на Смотри истраживачких радова коју организује  Удружење 

наставника „Доситеј Обрадовић“ под називом 100 година славе од почетка 

Првог светског рата, очигледна је корелација наставе српског језика са 

историјом, географијом, биологијом, хемијом, техничким образовањем, 

информатиком.  

 

- К1-7  Представља позитиван модел ученицима како се мисли 

и истражује у дисциплини коју предаје 

- Угледни часови, редовна настава, допунска и додатна настава, пројекти, 

конкурси: 

http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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Мотивација ученика и подстицање , као и разумевање и сарадња су основни услов за 

квалитетан рад наставника.  

Било  је пуно проблема у реализацији, ученици су помагали једни другима, 

сарађивали, учили једни од других, поштовали рокове, обезбеђивали услове за рад, 

доносили материјал, тако да су схватили да без добре организације, коректног односа 

и сарадње не може да се уради ништа.  

Најважније што ученици науче од наставника јесте да науче да размишљају, 

самостално закључују, истичу најважније, исказују своје мишљење, подупиру га 

доказима, да помажу другима и хвале позитивне примере.   Пример: 

Ученици су учествовали у реализацији часа који је на конкурсу „Едуке“ добио друго 

место у Србији. Свака група ученика је задужена према својим интересовањима за рад 

користећи различите методе и различита средства за рад. Развојем сарадње и 

вршњачког учења, тимског рада добили смо изузетне резултате на самом часу. 

Погледајте план рада и коришћене методе награђеног часа: 

https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2017/07/d0b0d0bdd0b0d0bbd0b8d0b7d0b0d0b0

-d183d0bfd0bed182d180d0b5d0b1d0b0-d0bcd0b5d182d0bed0b4d0b0-d183-

d0bdd0b0d181d182d0b0d0b2d0b8.docx 

 
      - пример тумачења симбола из песама „Подне“, „Небо“, „Манасија“, „Плава 

гробница“ 

(Одломак из Језичке културе – Моје плаво) 

Светлост – Подне, Небо, Манасија 

Плаво – Небо, Манасија, Плава гробница 

 

Плаво – дубина, хладно, небо. слобода, стварање, уметност, будућност, 

хришћанство, небо, смрт 

Светлост – снага  младост, будућност, светлост, детињство, сунце, сјаја, 

живот, подне, Шљива, Небо,  

Круг – Манасија, Небо, сигурност, прстен, круг, вртоглав, безизлаз, 

идеал, затвор, судбина, светлост 

Небо – стварање, слобода, светлост, будућност, стваралштво, голуб, 

нада. 

 

      -  додатни рад  на сајтовима  http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje, 

http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost , 

http://majaseguljev.wixsite.com/mysterystory,  

http://majaseguljev.wixsite.com/detinjstvouzcopica.  

 

https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2017/07/d0b0d0bdd0b0d0bbd0b8d0b7d0b0d0b0-d183d0bfd0bed182d180d0b5d0b1d0b0-d0bcd0b5d182d0bed0b4d0b0-d183-d0bdd0b0d181d182d0b0d0b2d0b8.docx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2017/07/d0b0d0bdd0b0d0bbd0b8d0b7d0b0d0b0-d183d0bfd0bed182d180d0b5d0b1d0b0-d0bcd0b5d182d0bed0b4d0b0-d183-d0bdd0b0d181d182d0b0d0b2d0b8.docx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2017/07/d0b0d0bdd0b0d0bbd0b8d0b7d0b0d0b0-d183d0bfd0bed182d180d0b5d0b1d0b0-d0bcd0b5d182d0bed0b4d0b0-d183-d0bdd0b0d181d182d0b0d0b2d0b8.docx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2017/07/d0b0d0bdd0b0d0bbd0b8d0b7d0b0d0b0-d183d0bfd0bed182d180d0b5d0b1d0b0-d0bcd0b5d182d0bed0b4d0b0-d183-d0bdd0b0d181d182d0b0d0b2d0b8.docx
http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje
http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost
http://majaseguljev.wixsite.com/mysterystory
http://majaseguljev.wixsite.com/detinjstvouzcopica
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Наставник ученицима предлаже пројекат, организује делимично начин рада, 

време, услове, поставља и ограничава захтеве. Ученици сами кроз рад уче да 

сарађују, поштују договорено, укључују се у рад. Међусобно уче једни од 

других, уче да поштују туђи рад. Уче и  да је организација веома захтевна, али 

обавезна.  

     – анкета ученика 

К1-8   Планира и предузима мере подршке ученицима на основу 

анализе остварености образовних стандарда постигнућа 

- одломак из припреме за допунску наставу за врсте атрибута које су 

ученицима петог разреда непрепознатљиве: 

Прошири именицу атрибутима: 

Цвеће у саксији  - од керамике, за башту 

на балкону, наше зграде 

у дворишту моје куће  

у свим бојама на тераси 

моје баке. 

Прошири именицу атрибутима: 

Торта 

од чоколаде 

са преливом од малина 

и сецканим лешницима 

посута мрвицама од чоколаде 

и шећером у праху.  

Прошири именицу атрибутима који одређују место  

Кућа 

од дрвета, на брду, 

испод храста, изнад пута 

преко магистрале, 

на врх брда 
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испод косе 

поред сеоске болнице 

испред школе 

у сред села. 

Прошири именицу атрибутима који одређују време: 

Ливада у јесен 

пред зиму, после зиме 

у рано јутро, 

после заласка сунца 

за десетак година 

после век  и по. 

-  сарадња са педагошком службом и дефектологом – разговори са 

дефектологом о ученицима који нису на ИОП-у а имају проблема у прилагођавању и 

писању (интервју са дефектологом, 7/3), обрасци – увид у записе о спровођењу ИОП-

а у школи.  

К1-9  Континуирано прати и вреднује постигнућа ученика користећи 

различите начине вредновања у складу са специфичностима 

предмета који предаје 

- Ученику се оцењује све:  знање,  рад на часу, залагање, одговорност, стил, 

језичка култура, креативна способност. Свако може да нађе начин да поправи 

своју оцену уколико то жели.  

- додатни рад, допунски рад – слика свеске за оцене – бележи се све што 

ученик уради и награђује све у шта се укључи. Ученици се позивају на додатну и 

допунску наставу. 
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К1-10   Програм рада припрема тако да уважава: стандарде 

постигнућа, наставни план и програм и индивидуалне разлике 

ученика, водећи рачуна о садржајној и временској усклађености 

- пример организације часова по целинама (месечни план рада), пример 

организације утврђивања према ученичким потребама (месечни план рада), измене 

у раду ради прилагођавања плана потребама ученика : 

 

- додатни рад : одломак из припреме за додатну наставу за сложени предикат: 

(...) сложених предиката глагола непотпуног значења: 

Почиње да учи; Треба да урадим, Стаде да копа, Поче да листа, Спрема се да 

заврши, Хоће да научи, Мора да послуша. 
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Анализа часа: ученицима треба још примера за глаголски сложен предикат. 

Истаћи разлику између употребе глагола хтети као помоћног и глагола 

непотпуног значења! 

 

К1-11   Систематски уводи ученике у научну дисциплину 

- увид у припреме – од једноставнијих до сложенијих анализа, од 

једноставнијих до сложенијих стилских фигура. Пример анализе песме у петом 

разреду: 

„ЛЕТО НА ВИСОРАВНИ“ , Стеван Раичковић 

 

Уводни део часа: 5 мин. 

 

Прочитати песму, објаснити опкорачења и читање према смислу, а не према 

крају стиха. 

 

Главни део часа:20 мин. 

 

Подсетити се дефиниције дескриптивне лирике. Описати први мотив, истаћи 

речи којима се подстиче сунчев сјај: сјало, сунце, огледало, сјати. Нагласити улогу 

контраста, објаснити стилску улогу три тачке и изузетну снагу детаља у трећој 

мотивској целини: корњачин оклоп и лишће смокве. 

 

Завршни део часа:20 мин. 

 

Истаћи улогу стилских фигура: поређење, контраст, без епитета! 

Илустровати песму.  

Процена успешности часа: интересантна песма.  

 

Пример анализе песме истог песника у 7. разреду  

СТЕВАН РАИЧКОВИЋ “НЕБО” 

 

Уводни део часа 5 мин. 

 

Материјално-психолошка припрема: обновити симбол као стилску фигуру. 

Прочитати текст, упознати се са основним биографским подацима писца, 

утврдтити значења непознатих речи. 

 

 

Главни део часа 35 минута 
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Тема текста: потрага песника за идеалима.  

Мотивске целине: засноване су на контрасту: 

1) дубина - голуб. Песник је у дубини, плавој, бескрајној, хладној, безграничној, 

несрећан. Голуб је симбол слободе, лета, неба, ширине, топлоте, наде, снова, 

мисли, идеја, покрета, идеал идеја, креативност, сан 

2) ничег нема - само боје су ту. Све што постоји овде за песника није важно. 

Једино су плаве боје раширене над њим и обећавају неку другу стварност, 

распршени сан, идеал.Небо – пространство, ширина, слобода, будућност, нада, 

бесконачност 

3) круг - плава боја. Круг је најсавршенији геометријски облик, и симбол је 

безизлаза, ненапредовања, ограниченог кретања. Песник жели да изађе из тог 

круга и нађе пут до својих жеља.затвор, круг, безизлаз, без напретка. 

Посредно, ова песма говори и о односу реалног и поетског живота. 

Идеја: идеали су недостижни, али човек никада не сме престати да им тежи. 

Примењени стилски поступци: симбол, контраст-антитеза, епитет. 

Версификациона анализа: три строфе од по четири стиха, наизменично седмерац 

и четверац. 

Врста лирике: мисаона уметничка поезија. 

Завршни део часа 5 минута  

Утврдити одлике лирске врсте, припремити се за изражајно читање или 

рецитовање. 

Домаћи задатак: одредити симболе у ове четири рађене песме: Подне, Небо, Манасија, 

Плава гробница.  

Анализа часа : ученици тешко разумеју мисаоне и идејне целине. Можда им 

треба објаснити преко слика... 

 

- примери резултата додатног рада на блогу „Учионица књижевности“: „Како 

написати добар пејзаж и добар портрет?“ (материјал преузет са блога) 

Не знате како да напишете добар портрет? Увек вам кажу (то јест, ја) да сте 

само препричали текст? 

Пред вама је једноставно упуство за рад. Проучите га, биће вам јасно како да 

направите одличан портрет. 

.„Нацртај ме речима“ и „Фокус“ су две мале радионице које ће вам помоћи у 

раду 

Можда је пејзаж проблематичан: лети су дани врући, носимо кратке рукаве и 

идемо на купање…  Нећемо тако. Ево још једног згодног примера како да 

научите да посматрате ствари. Радионица „Фокус“ је права ствар за вас. 

Будите прави истраживач, као да имате лупу, прелазите са једног на други део 

слике. Пажљиво посматрајте и проучавајте боје, облике, промене, појаве.. 

НАЦРТАЈ МЕ РЕЧИМА 

http://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2012/08/d0bfd0bed180d182d180d0b5d182-d0b8-d0bfd0b5d198d0b7d0b0d0b6-d0b7d0b0-d0b1d0bbd0bed0b3.doc
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Прати догађаје и објашњавај их. За сваки поступак свако од нас има 

разлог. Потребно је наћи те разлоге и објаснити их. Они ће открити 

карактерне особине ликова.  

                            Појмови и догађаји                     особине 

Велика Мајка наређује 

рекама. 

 

Мала Река жели нешто друго. 

 

 

Велика Мајка наређује да је 

контролишу и спрече да оде.  

 

 

Мала Река је ћутала. 

 

Не супротставља се мајци. 

 

Киша, олуја. 

Велика Мајка обуставља 

потрагу. 

 

 

Мала Река постаје дуга.  

 

Одговорна, нежна, брижна, 

води рачуна о својој деци, 

жели да их заштити и сачува од 

зла. 

Жели да буде другачија, да 

оствари свој сан, да прати свој 

пут, да буде јединствена, своја. 

Плаши се, као и свака мајка, 

свесна је тешког живота, 

стварности која боли, жели да 

је њено дете увек ту, близу ње, 

да је срећно и да живи 

уобичајен живот.  

Мудра, пажљива, стрпљива, 

паметна, чека свој тренутак. 

Разуме мајчину бригу и страх. 

Поштује мајчину љубав. 

Срећа прати храбре, Мала Река 

користи тренутак и нестаје. 

Свесна да деца прате свој пут, 

јака и способна да се боре за 

свој живот. Мала Река је то 

доказала. Задовољна је што је 

њено дете успешно, срећна 

што се све завршило без 

проблема.  

Остварила је свој сан, свој 

животни пут.  

ПРЕПРИЧАВАЊЕ                     АНАЛИЗА ЛИКА 
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Задатак за вежбање: 

Пратећи анализу, саставите два задатка на тему:  

Љубав Велике Мајке и  

Одлучност Мале Реке.  

Сада је то могуће, зар не? Користите само десну страну, анализу, 

само лева страна ће вас одвести у препричавање. 

 ОПИС 

НАУЧИМО ЗАЈЕДНО ДА РАДИМО ОПИС! 

Шта  видиш на слици?  

Велико, старо, зелено дрво.  

Да, али то не сме да буде крај твог рада. Крећемо у анализу! 

Погледај добро слику и одговарај на следећа питања редом: 

Пример: 

 

1. задатак: набројте 5 детаља везаних само за дрво: 

крошња, грана, лист, кора, корен. 

2. задатак: за сваки део дрвета наведите по најмање пет 

детаља (описа или стања). 
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3.Задатак: унесите живост у те детаље, додајте им боје, облике, 

звукове, мирисе,појаве, глаголе кретања  живог света, одредите годишње 

доба и природне појаве (киша, магла, сунце).Користите скупове речи и 

реченице за сваки појединачни детаљ и видећете како уз мало пажљивог 

посматрања можете постати изванредан „сликар речима“.  

4.Задатак: изаберите – искомбинујте своју омиљену слику: 

Ливада                                      у лето 

Река                                          на киши 

Шума                                       у зору 

крошња

густа

прозирна

прозирна

шуштитрепери

Сакрива 
гнезда 
птица

гране

витке

старе

дугачкепреломљене

Љуљају се на 

лист

сасушен

ситан

светлозелена

млад

прозиран

Савија се на 
ветру

кора

бела

груба

Листа се

отпада

стара

храпава

млада

Крије 
бубице

корен

квргав

јак

увијен

Ван 
земље

Дом 
мравима

моћан
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Планине                                  под маглом 

Долина                                      под снегом 

Задатак: нацртајте свој текст.  

К1-12  Прати и вреднује интересовања ученика у оквиру предмета који предаје 

Најважније је пружити ученицима подршку онда када им је потребна, истаћи њихове 

вредности, нагласити да они сигурно могу још да постигну, само је потребно још мало 

рада, истаћи да се трудом може остварити све и показати да верујемо у њих.  

Сваки ученик који се укључи у реализацију радова може да добије оцену ако је 

задовољан оценом коју је зарадио на том раду.  

- пример оцене у писменом задатку – слика   -пример датих оцена за радове: 

 

       

 

К2 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

 

К2-1 Осмишљава подстицајну средину за учење 

- Креирам сопствена наставна средства 

:http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje, 

http://majaseguljev.wixsite.com/detinjstvouzcopica 

http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost, http://majaseguljev.wix.com/svetlost-

i-snovi  

(већ представљена) 

- Припремам нове пројекте који ће заинтересовати ученике – у најави – Жил Верн и 

златни пресек! 

http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje
http://majaseguljev.wixsite.com/detinjstvouzcopica
http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
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- Користим видео и аудио записе са јутјуба : 

Одломак из припреме „20.000 миља под морем“ Жила Верна, (погледајте истраживачке 

задатке): 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: пронаћи на интернету шта је то наутилус. Објаснити шта 

је златни пресек. Пронаћи податке о Жил Верну. Истражити које је све изуме 

претпоставио у 19. веку. Објаснити у чему се разликују његова и данашње подморнице.  

Упоредити цртани филм и роман укратко. Упоредити серију и роман укратко. 

Објаснити зашто се разликују.  

Пронаћи на интернету снимке подморница. Навести неке њихове основне одлике.  

Открити шта је Атлантида. Пронаћи податке на интернету о Атлантиди. 

 

 

- користи  интернет  за рад  www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама  

Помоћ у раду, Додатни рад – књижевност и Додатни рад – граматика и мејл за 

додатни рад са ученицима. Материјал повезати са знањем из биологије, ликовне 

културе, историје (о подморницама) и српског језика и књижевности. 

К2-2 Планира праћење и вредновање постигнућа ученика и 

самовредновање 

- план припреме  за 15-минутни тест евалуације: ученици су радили теме 

везане за „Малог Принца“: о љубави, о пријатељству, о одрастању, о злу, о машти...  

- континуирано проверавам   знање ученика усменим одговорима и језичким  

културама (слика свеске) 

  

 

-- вредновање резултата пројеката - на блогу www.kreativnostnadelu.wordpress.com  

на страни Професионално усавршавање  (евалуација пројекта „Балканско 

сазвежђе“): 

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА УЧЕНИКА 

евалуација ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА 

http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
https://kreativnostnadelu.files.wordpress.com/2014/04/d0b5d0b2d0b0d0bbd183d0b0d186d0b8d198d0b0-d180d0b0d0b4d0b0-d183d187d0b5d0bdd0b8d0bad0b0.docx
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К2-3  Индивидуализује наставу, односно учење 

-пример  дела припреме са прилагођавањем наставе ученицима: Имперфекат, 

вежбање   

Задатак: 

Одредите глаголске облике:  
Индивидуализација: 

Ученици на ИОП-у облике имперфекта мењају  облицима перфекта. Ученици слабијих 

постигнућа раде вежбања за извођење имперфекта датих глагола. Напреднији 

покушавају да га замене плусквмаперфектом на оба начина.  

 

Његош сеђаше на балкону хотела у Напуљу и читаше новине. Петнаест коњаника 

јахаху кривудавим сеоским путем који води у варош. 

Напред у колони иђаху старији, па млађи се кретаху за њима. Пролажаху кроз зелена 

поља, на којима бејаше посађен кукуруз. Јован се јадаше и оплакиваше свог љубимца. 

Бар је проживео, мишљаше и тешаше се. Европски народи устајаху у то време да их 

сруше. Пред нама се простираше непрегледна равница. Синови Јованови се најмање 

бављаху у својој соби: касно долажаху, касно устајаху и није им било до читања. 

Обазирући се, полако седе, скрсти ноге и узе новине. Стојан га слушаше и климаше 

главом одговарајући му кратко. 

 

 

К2-4  Омогућава активну улогу ученика у процесу наставе, односно 

учења 

- пример  дела припреме за Језичку културу: Судбина двојице дечака. 

Главни део часа: 
Дискусија: према постављеним захтевима. 

 

 

Језичка култура –  Судбина јунака из Прве бразде и Десетице 

 

 

Прва бразда Десетица 

приповедач – у 3. лицу  прича о мајци 

и деци, из перспективе свезнајућег 

приповедача 

приповедач је дечак, у 1. лицу једнине, 

из перспективе дечака, другови из собе 

и школе.  

време – 19. век, српско село, срећан, 

тежак, сиромашан живот 

19. век, словеначки град, немачки језик 

и култура, немачка школа 
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Мотиви: породица : мајка је носилац 

љубави према деци  

Мајка и отац брину о дечаку, одвајају 

све за њега и чине све за њега.  

Осећањ – љубав, нежност, брига, 

пажња 

Несрећа, беда, љубав 

Сиромаштво – тежак живот се 

превазилази љубављу, радом, обзиром 

према другима  

Тежак живот ради школовања, дечак 

не успети сам да се избри са њим, већ 

уз помоћ родитреља. 

мајчина љзбав негује породицу  Дечакову тугу побеђује мајчина љубав.  

  

 
- пример ученичких радова на сајтовима 

http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje, 

http://majaseguljev.wixsite.com/detinjstvouzcopica 
http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost, http://majaseguljev.wix.com/svetlost-

i-snovi и радови на блогу  www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама  

Литерарна секција, Лингвистичка секција, Учешће на конкурсима, Пројекти (већ 

представљено). 

  – анкета са ученицима 

К2-5  Подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају 

питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења 

- одломак  припреме „Поход на Мјесец“ Бранка Ћопића, дискусија: 

Тема текста: дечак учи да мора да се бори за остварење својих снова. 

Тематске целине: 

1) увод: свакодневница дечака је препуна обавеза и рада на имању, помагању 

дједу и укућанима. Развезани Петракови дани су када дође дједов пријатељ. 

Тада се све мења. Упоредите како дечак проводи дане. 

2) заплет: дечакова давнашња жеља је да дохвати мјесец. Петрак га у томе 

подржава. Зашто? Зна да је сваком детету потребно да верује у себе и у своје 

снове. Да би неке од њих уопште успело да оствари, мора да научи да се за њих 

бори. Они одлазе у авантуру, а деда се буни. Шта старац постиже гунђањем? 

Гунђањем старац скрива своју љубав према унуку, бригу за њега. 

 

Упоредите лик деде, његову околину и осећања која он буди код дечака и снагу 

жеље да се достигне недостижно. Деда је искусан старац, који је пуно прошао у животу 

и на ствари гледа претерано реално. Заборавио је даје и он у детињству имао своје 

недосањане снове. Петрак зна да је то зрнце маште, тај недосањани сан неопходан и 

покушава да га ухвати и сачува за будући живот. Из тог зрнца сна и маште израшће све 

будуће наде дечака када порасте. Шта онда представља Месец? 

Покажите у тексту део где Петрак јача дечакову веру у себе. Како Петрак учи 

дечака да мора много да се труди да би остварио своје жеље: трче с једног брда на 

друго, још мало... 

 

3) врхунац:  када је Месец замало пред њима, на дохват руке, Петрак храбри 

дечака да покуша још једном. Учи га да не одустаје лако, да се за остварење 

http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje
http://majaseguljev.wixsite.com/detinjstvouzcopica
http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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своје жеље човек мора трудити много, и мора се борити да би је остварио. Један 

покушај углавном није довољан. Вреди покушати поново ако нешто силно 

желите. Дечак се колеба - привлачи га месец, али поштује и дедине речи, али 

слуша Петрака, јер га и деда слуша. Месец представља недостижан сан далек је 

хладан, недоступан, непознат. Деда је поред ватрице и казана, пун љубави за 

унука. Уз деду је топло, сигурно и спокојно. Дeчак зна да сe деди увeк може 

вратити, и зато одлазaк у авантуру. 

4) перипетија: повратак кући - дечак не може да се смири, узбуђен је, а деда 

гунђа. 

5) расплет: сутрадан изјутра као да ништа није било. Али јесте, дечак је добио 

важну лекцију о животу – снови и стварност су подједнако важни, а човек мора 

знати где да се заустави. 

 

Завршни део часа: 

 

1) Поруке: мораш се борити за своје жеље, наде и снове (месец); мораш се 

трудити да их оствариш, покушавати из све снаге; ако не успеш одмах, не 

одустај, покушај опет, труди се; чувај у себи зрнце те наде, својих жеља и снова 

за мрачније и тамније дане. То зрнце после живи у човечјој души и увек човеку 

даје нову снагу, нову наду. 

2) Стилска анализа: изузетни описи природе - пејзаж, пуно изванредних детаља - 

пронађите онај који вам је најзанимљиви. Опис је остварен придевима снажне  

стилске вредности. Опис лика - портрет деде сазнајемо кроз приповедачеву 

причу и дечакова и дједова осећања, а понешто и од Петрака. Приповедање о 

самом догађају пратимо кроз осећања и доживљаје јунака - у 1. лицу. 

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ: 

 

сигурност, удобност, топлота, љубав, дом,  будућност, несигурност, сан,  

       истраживање, нада, вера,  

        храброст, упорност 

                                                                                               хладан, недоступан 

                                                    непознат 

         

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА – ученици веома тешко схватају ову приповетку на прави начин, 

али ипак, када је схвате, отвори се цео један свет пред њима. 

- пример ученичких радова  на блогу  „Учионица књижевности“ (преузето са 

блога) 

Конкурс Тима Уједињених нација у Србији и Удружења за УН Србије организовало је 

конкурс поводом Дана Уједињених нација, 24. октобра. 

ватра 
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Тема је: “Твоја порука”. Прочитајте радове ученика 7/2 и 5/3! 

 

Писмо Генералном секретару Ујединњених нација 

 Овај свет је наш! 

 Имам осећај да не живимо у свету какав заслужујемо. Ми, пак, хоћемо да 

утичемо на то. Уосталом, ми смо будућност света и са сигурношћу можемо рећи: овај 

свет је наш! Ако не сада, врло ускоро ће бити. 

 Свакодневно видимо људе које муче различити проблеми. Ми, уместо да 

нудимо помоћ, окрећемо главу, покушавамо да не видимо оно што заправо видимо, 

тако правећи чауру која нас раздваја од реалности.  

Заслепљени својим проблемима, постали смо неосетљиви на туђе. То треба да 

се промени и морамо да схватимо да су нека наша основна људска права негде другде 

само пуст сан. То не мора бити тако. Уз борбу и труд свих нас, основна права људских 

бића могу бити успостављена свуда, без обзира на наша веровања, пол или место 

живота. 

 Запостављамо наше окружење, нашу планету. И не само што је запостављамо, 

већ је и додатно загађујемо ,трујемо и црпимо њене ресурсе, само ради профита. Људи 

треба да схвате да уништавањем и тровањем свог природног окружења трују и 

уништавају и сами себе. Томе мора доћи крај. 

 Оно што се десило некоме са друге стране планете може се десити и нама. Зато 

будимо солидарни и помажимо колико можемо, као што бисмо и ми желели и 

очекивали помоћ да нам затреба. 

 Овај свет је далеко је од савршеног, али је једини који имамо. Без промена, и 

њега можемо да изгубимо. Оно што нам, додуше, даје наду јесте да су људи жељни 

промена и спремни за њих, као и  да добрих људи на овом свету  и даље има. 

Ујединимо се, зато, и покушајмо да учинимо овај свет бољим местом не само због нас, 

већ и због будућих генерација које долазе. Овај свет је наш, потрудимо се да тако и 

остане. 

       Лазар Видић, 7/2 

 

Писмо Генералном секретару Уједињених нација 

 

Свет није ружичаст, није ни савршен. Овај свет у којем ми живимо  људи сами 

обоје у сиво.  

Људи су упропастили много тога: исекли шуме, угрозили животиње, па чак и 

једни друге.  Неке од њих изнутра изједа бес, мржња и презир... 

https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2015/10/d0bfd0b8d181d0bcd0be-d0b3d0b5d0bdd0b5d180d0b0d0bbd0bdd0bed0bc-d181d0b5d0bad180d0b5d182d0b0d180d183-d183d198d0b5d0b4d0b8d19ad0b5d0bd.docx
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Деца од људи из свог окружења уче лоше ствари: да краду, да лажу. У школи се 

међусобно малтретирају. Све је то дело лошег васпитања.  

Људи не разумеју. А  деца, она само желе да се све то заврши. Ипак,  њих нико 

не слуша.  

Лепота света нестаје као сунце које залази иза планине. Појави се увек  на 

неком другом месту, али и одатле одлази брзо и лако.  

Деца не могу бити зла, зли су они који тој деци криве пут и стварају оно што је 

данас свуда око нас у свету – рат.  

Свет би био бољи када би се родитељи више трудили да васпитају своју децу: 

да их уче вредностима живота, да није злато све што сија и да је родитељ највеће 

богатство детета, а дете родитеља.  

       Ива Миливојевић,  5/3 

 
 

- анкета са ученицима 

К2-6  Континуирано подстиче развој и примену различитих 

мисаоних вештина (идентификовање проблема, решавање 

проблема, доношење одлука) и облика мишљења (критичко, 

аналитичко и дивергентно) 

- пример тема за писмене задатке: 

Зашто пишем ћирилицом или Зашто не пишем ћирилицом, а требало би... 

Симонида, Манасија, Бисерне очи – објаснити централни мотив, по избору 

Покосовски циклус: 1. образложи Дмитрову одлуку, 2. објасни зашто се 

предомислио 

Вредности моје генерације 

Симболи част у рукама јунака 

Женски ликови у песмама покосовског циклуса 

Госпођа Јелица и Анђелија 

Сумњиво лице – извештавање са лица места – суђења ии напада на хотел 

ВЕЗАТИ ЗА ИЗВЕШТАЈ 

Новац или част -  где лежи права моћ? (Кањош) 



 
 

85 
 

Плаво у очима песника – Манасија и Плава гробница 

Отац и син – Иво Сенковић и ага од Рибника 

И Симан говори.  

 

- пример тема језичке културе и домаћих задатака 

Лик Марка Краљевића у народним епсим песмама,  

У слободи је смисао живота,  

 

Полазак српске војске на Косово,  

Дух Србије на Косову пољу,  

Марко Краљевић у очима народа  

Од Милоша до Марка – борба српског народа за слободу. судбина жена у  

песмамам косовског циклуса, 

Природа и човек – Реља Кнежевић 

И природа се радовала са мном (ако је урађења писмена вежба пејзаж и осећања) 

Понос ис траховања дечака Луја 

Пејзаж и портрет –Лујо, Аска и Вече 

Напомена: одушевљена сам зато што добијем одличне, квалитетне радове, иако 

ученици у први мах увек мисле да је тешко радити овакав писмени. 

К2-7  Планира активности полазећи од знања и искустава којима 

ученици располажу, индивидуалних карактеристика и потреба 

ученика, постављених циљева, исхода, садржаја и карактеристика 

контекста у којем ради 

- пример иницијалног теста (увид) 

- Свака област најпре почиње обнављањем,  немогуће је радити другачије. 

Пример – одломак припреме грађења речи, где прво мора да се уради обнављање 

градива из петог разреда: 

ГРАЋЕЊЕ РЕЧИ 

 

Уводни део часа: подсетити се претходно обрађеног градива  
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Главни део часа: 

Слагање 

Прочитати уводни текст на страни 183. 

Слагањем настају сложенице - сложене речи. 

Сложенице настају на два начина: спајањем две речи, са или без спојног вокала 

и додавањем префикса: 

1. начин: стар-о-модан, брод+о-лом, киш-о-бран, чувар-кућа. 

2. начин: додавањем префикса, односно префиксацијом. 

3. пре-леп, по-том, из-трчати, не-весео, са-градити, до-давати 

4. Урадити вежбања на страни 183. и 184. (...) 

 
 

К2-8  Даје упутства јасна свим ученицима и упућује на трансфер 

знања 

- пример планирања приредбе „Фрау Габријела и Фејсбук“, одржана 10. маја 2016. 

године, када је Дан школе „Свети Сава“. (Преузето са блога.) 

Поводом Дана наше школе, припремили смо доста забаве, смеха, али  и једну 

представу –  забавну, кратку и ефектну друштвену  критику. Знам, помислили 

сте да критикујемо Фејсбук. Не! Критикујемо све оне који тврде да никада нису 

били делови друштвених мрежа. Друштвене мреже су свуда око нас и увек смо 

део ње. Битно је само да ви контролишете њих, а не оне вас. 

#светисава164 

На овом линку можете видети представу “Друштвене мреже заувек!” у 

извођењу 7/2. Овде је и презентација  на којој су радови ученика 5/3 и 7/2. 

Програм можете погледати и на позивници. Текст комедије “ДРУШТВЕНЕ 

МРЕЖЕ  ЗАУВЕК” доступан је овде. прави план приредбе је овде.Чули смо 

Руски дечји културни клуб, Данила Собоља, Василису Видаковић, хор. Гостовао 

нам је и Елит денс студио са Катарином Тодоровић. Четрдесет малих плесача је 

био изванредно уиграно, изненадили су све присутне својом бројношћу и 

освојили шармом и плесачким ставом.Одиграли су ча-ча-ча  и Counting Stars / 

One Republic. Према речима свих присутних, најјачи утисак је  оставио 

Александар Јоковић 7/2 са песмом “Натали”. Прошао је већ један дан, а још 

увек ухватим себе да певушим ову песму! Послушајте! Уживајте у 

фотографијама. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BNyds7Dtrl0
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0b4d0b0d0bd-d0bed188-e2809ed181d0b2d0b5d182d0b8-d181d0b0d0b2d0b0-2.pptx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0bfd0bed0b7d0b8d0b2d0bdd0b8d186d0b0.docx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0b4d180d183d188d182d0b2d0b5d0bdd0b5-d0bcd180d0b5d0b6d0b5-d0bfd180d0b5d0b4d181d182d0b0d0b2d0b0.docx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0b4d180d183d188d182d0b2d0b5d0bdd0b5-d0bcd180d0b5d0b6d0b5-d0bfd180d0b5d0b4d181d182d0b0d0b2d0b0.docx
https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2016/05/d0bfd180d0b0d0b2d0b8-d0bfd0bbd0b0d0bd-d0bfd180d0b8d180d0b5d0b4d0b1d0b5.docx
https://youtu.be/Mgptc-Tiqg8
https://youtu.be/6-rft3o6lXI
https://youtu.be/6-rft3o6lXI
https://youtu.be/SvkAd1QLFdE
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/11/%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%83-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%98%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba/20160510_133908-2/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2016/05/11/%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%83-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%98%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba/20160510_134308-2/
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- упутства за правилно стицање знања – уочавање веза и односа у анализи 

текста: 

пример из дела припреме о бајкама. 

НАРОДНЕ БАЈКЕ 

 

Фантастични ликови су: аждаје, змајеви, виле, вештице, змија која говори 

чудесни предмети: клупко, вода 

Чудесне особине – паунице у девојке, човек у со, змија говори 

Људски ликови: чобани и цареви, краљеви, принцезе, браће 

Типске особине: бројеви 3, 7, 9,  

Садржај бајке: главни јунак се бори против непријатеља и побеђује 

Колико труда улаже – пуно се труде, улажу пуно снаге. Побеђује добро.  

Шта предстаља аждаје и змије у бајкама? – какве су им намере 

Оне представљају зло, а људи се боре против зла. 

Шт је све потребно да се победи зло? 

Какав човек мора бити да би победио зло? 

Одговоран, способан, памета, спретан, снажан, упоран. 

Мала деца не могу да схвате – морам се борити против зла. 

(Андрић. у посвети Крива Дрина) 

Уплашите се. то је добро. Јер тада човек стане и размисли, одлучи, скупи храброст, 

адреналин прође и он је спремнији за борбу.  

Човек мора да се бори против зла. какав би био свет да се човек не бори против зла.  

 

Припрема за писмену вежбу – Чуда над чудима 

Шта вам се највише свиђа у бајкама 

 

- упутства за обогаћивање знања  (давање задатака, постављање изазова, 

коришћење сајтова и интернет извора- слике задатака  са сајта и блога)- припрема 
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Секције (са блога „Креативност на делу“) 

• Од мотивисаности, личне и професионалне одговорности, креативности 

и спремности за рад зависи како ће се ваша секција одвијати, колико ће 

чланова имати, које ћете активности осмислити.  Радионице, активности, 

квизови, пројекти, акције, мозгалице, размене идеја, све то може знатно 

да побољша однос ученика према секцијама које водите. Још ако им 

понудите нове садржаје, могућност претраге на сајтовима, упутства за 

рад која садрже њима тако омиљени Интернет са критеријумима 

претраге, програме у којима се могу забавити и научити много, онда сте 

на правом путу. Ново време и нови људи захтевају нове приступе. Ово је 

један такав приступ. 

• Свака од планираних секција захтевала је много креативности 

наставника, нових идеја, другачијих приступа. За неке програме морала 

сам чак обучавати ученике како се користе. Али, све то је дало одличне 

резултате. 

• Погледајте стране: литерарна секција, лингвистичка секција, 

библиотечка секција. Свака има другачији приступ. А сарадња између 

секција је изузетно корисна и занимљива. 

 

Погледати последњи слајд – упутство за рад ученицима. 

http://kreativnostnadelu.wordpress.com/2012/09/02/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b5/
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К2-9  Планира активности којима се развијају научни појмови код 

ученика 

- Израда радова, сајтова http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje, 

http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost, http://majaseguljev.wix.com/svetlost-

i-snovi и час www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама  Литерарна секција, 

Лингвистичка секција, Професионално усавршавање, Учешће на конкурсима, 

Пројекти (већ представљено) 

-израда наставних учила http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje, 

http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost, http://majaseguljev.wix.com/svetlost-

i-snovi и час www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама  Литерарна секција, 

Лингвистичка секција, Професионално усавршавање, Учешће на конкурсима, 

Пројекти (већ представљено) 

-посета изложбама, сликање, креирање филмова, коришћење материјала за 

редовну наставу. 

Посета Музеју у Дому војске у Београду на изложби Надежде Петровић.  

Припрема: у школи сам одржала предавање о комплементарним бојама и представила 

неке од слика. Покушала сам ученицима да приближим начин тумачења слике, веома 

сличан тумачењу песничке слике.  

Припремљени су задаци за групе ученика. Дозвољено је сликати мобилним, ученици су 

добили на изложби своје задатке и говорили су о сликама које су им биле задате. 

Детаље су сликали и увећавали мобилним телефоном.  (Текст је преузет са блога) 

Реакција ученика после изложбе: „Први пут да нас неко овако води, да нам све 

буде јасно, да нам објасни, да морамо да анализирамо, радимо, и да нам све буде 

блиско. Обично нас само уведу и изведу са изложбе, ко је шта видео – то је то. 

Ово је супер!“ 

Надежда и 7/2 

http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje
http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje
http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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Задаци за музеј? Опет нешто пишемо? Шта да пишем о тим сликама? И ко је уопште 

Надежда Петровић? 

Задаци, да, али за наставника. 

1. Предавање о посматрању и тумачењу слике. Облици, боје, светлост, сенка, потез, 

његова ширина и снага, прецизност. И најважније, осећања. Објаснити ђацима како се 

осећа слика. 

2. Сликарски правац и практична примена. 

3. Практични задаци за изложбу. Пробајте и ви да их урадите! Надежда задаци.docx1 

4. Употреба мобилних телефона за приказ детаља и белешке у раду. 

5. Представљање својих решења, одговора на задата питања. 

Групе су радиле одлично. Чак су испреслишали и чувара музеја, да провере своје 

виђење.  У плану је још један час на којем ће одржати предавање о сликама ученицима 

који нису били у музеју. 

 

https://svetlostusrcu.files.wordpress.com/2015/12/d0bdd0b0d0b4d0b5d0b6d0b4d0b0-d0b7d0b0d0b4d0b0d186d0b81.docx
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/12/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-72/20151217_141041/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/12/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-72/20151217_132422/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/12/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-72/20151217_141722/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/12/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-72/20151217_141106/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/12/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-72/20151217_134100/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/12/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-72/20151217_135043/
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-креирање плаката, најава, позивница за приредбу, истицање најважнијих делова 

приредбе на блогу „Учионица књижевности“ 

Позив на Мали сајам књига 

И ми пратимо Сајам књига!  У четвртак, 22. октобра, ученици ОШ “Свети 
Сава” имали су могућност да осете како је то бити са друге стране штанда и 
продавати своје књиге. Цене су биле симболичне, али је зато вредност 
књига универзална. 

Атмосфера је била сјајна, ученици су први пут учествовали на оваквој 
манифестацији и већ су питали може ли да се одржава чешће. 

Највише се истакло 7/1, Мина Ашковић, Марија Довијанић и Томашевић 
Јелена, које су након Сајма књига поклониле библиотеци 81 књигу! Браво 
за 7/1! Јана Томашевић и Лара Милојевић из 5/3 поклониле су библиотеци 
14 књига. Ученици 5/1 донели су преко 20 књига. 

Како је то било, погледајте: 

 

 
 

https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/12/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-72/20151217_135322/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/12/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-72/20151217_135337/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/10/29/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20151022_094548/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/10/29/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20151022_094601/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/10/29/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20151022_094808/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/10/29/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20151022_094818/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/10/29/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20151022_095229/
https://svetlostusrcu.wordpress.com/2015/10/29/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0/20151022_095528/
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К2-10   Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући 

објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући 

потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 

њиховом раду 

- образложење у свесци наставника: 

 

 

- образложење у писменим задацима: 

    

 

- анкета са ученицима 
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К3 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ  

 

К3-1  Уважава индивидуалне карактеристике и потребе развојног 

нивоа сваког појединог ученика у току припремања и планирања 

образовно- васпитних активности 

-пример дела  припреме са прилагођавањем наставе ученицима: одломак припреме 

за Језичку културу – Књига коју волим и коју бих препоручио другима: 

Упутство свим ученицима: 

Записати: име и презиме аутора, назив књиге 

одредити врсту романа: авантуристички, историјски, љубавни 

Написати особине два лика која су вам најзанимљивија.  

испричајте или нацртајте свој омиљени део 

Напишите кратак мото - цитат (кратак) 

Илуструјте како желите и у оквиру илустрације напишите ове податке ( у цртежима) 

Уколико неко воли да црта може да нацрта занимљив детаљ из књиге или неку 

ситуацију. 

Онај ко воли да пише нека напише кратко своје мишљење. 

Ученик на ИОП-у може само да нацрта оно што воли. . 
 

К3-2   Подстиче мотивацију ученика за учење 

- Подстичем позитивну  мотивацију код ученика тако што: 

- креирам подстицајну средину за рад: учионицу и школу сам опремила са преко 40 

фототипија најпознатијих светских и наших  сликара (ОШ „Јелена Ћетковић“, а 

библиотеку са преко 12 слика познатих наших песника (увид – погледати зидове 

школе) 

-стварам сопствена наставна средства, на пример сајтове и блогове: 

www.svetlostusrcu.wordpress.com, http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje, 

http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost, http://majaseguljev.wix.com/svetlost-

i-snovi и час www.kreativnostnadelu.wordpress.com  (већ представљени) 

- подстичем креативност. Пример – део припреме: 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: „Мостови“ Иве Андрића 

Истраживачки задаци:   

1. пронаћи снимке пријема Нобелове награде на јутјубу 

2. сликати мост који вам се свиђа 

3. пронаћи слике мостова у људској историји 

4. пронаћи слике и историје мостова у Београду 

5. направити паное са  сликама и текстовима о мостовима 

 

-користим видео и аудио записе: 

http://www.svetlostusrcu.wordpress.com/
http://majaseguljev.wix.com/balkanskosazvezdje
http://majaseguljev.wix.com/slovenskapismenost
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://majaseguljev.wix.com/svetlost-i-snovi
http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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- користим методу Обрнуте учионице, упућујем ученике на претраживање интернета 

ради проналажења материјала који историјски подржавају текст, представљам њихове 

радове на блогу и на интернету, користим блог за додатну наставу и као елемент 

редовне наставе. 

- Припрема за такмичење: Речи у слици. Организује га библиотека наше школе (мој 

предлог),  

ученици се такмиче у цртању док им се чита одломак из књиге. Једна од тема биће и 

мостови.  

-објављујем на блогу и сајту школе ученичке радове: 

 

 -креирам задатке уз коришћење савремених средстава ИКТ: део припреме „Плава 

гробница“ 

Истраживачки задаци: 

корелација са „Учионицом историје“, пронаћи податке и слике о страдању у Албанији и 

Грчкој 

-пронаћи слике данашњег изгледа маузолеја на острву Видо 

-открити неколико животних прича људи који су то преживели или страдали 

-направити мапу пута наше војске кроз Албанију 

-пронаћи виртуелни водич кроз Српску кућу на Крфу. 

-користим блог за рад са ученицима: 

- припремљени материјали, занимљиви задаци, линкови, радови, радионице, све се 

налази на блогу „Учионица књижевности“.  
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Сва упутства за рад се налазе на блогу или подижемо сајтове (већ представљени, до 

сада.) 

- ученички радови су вишег квалитета захваљујући упуствима за рад – анализу 

текста, опис природе или портрет, новинарски текст на блоговима „Учионица 

књижевности“ и „Креативност на делу“. 

К3-3  Подстиче и развија личну одговорност за учење 

- пример упутства за групни рад : 

ОДЛОМАК ИЗ РАДА  ЗА КОНКУРС „САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ, 

ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ“ 

21st Century Learning Development пројекат поставио је нове стандарде у процесу 

креирања наставе у садашњости: 

1. користим правилну мотивацију ученика која омогућава бољу сарадњу са 

ученицима и подстиче их на рад. 

2. организујем пројектну наставу  уз коришћење ИКТ  

3. утврђујем далекосежну вредност ученичког рада и наглашавам да  

вредност није увек материјална или лична, али је изузетно важна. 

4. захтевам ефективну  употреба доступних ИКТ и одговарајући алати за 

сам пројекат. Радови објављени на блогу 

www.kreativnostnadelu.wordpress.com. 

5. тражим корелацију градива са другим предметима и унутар 

предмета чиме се обезбеђује теже заборављање градива. 
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6. уводим групни рад у којем свако има свој део посла и сноси 

одговорност  не само за себе већ и за групу у којој је.  

7. подстичем ученике на самосталност у раду, истраживању, 

одлучивању.  

8. креирам социјалну подршку за наш пројекат и прослеђујем информације 

на друштвеним мрежама на професионалан начин.   

9. практичан и хуманитарни карактер пројекта обезбеђује му ефикасност, 

реалност и употребљивост. 

- пример коментара после писменог задатка или домаћег задатка или 

напомена у свесци  

К3-4  Прати индивидуално постигнуће ученика у циљу подстицања             

развоја 

- пример коментара после писменог задатка или домаћег задатка или 

напомена у свесци 
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 К3-5 Подстиче и развија самовредновање код ученика 

- анкета са ученицима 

 

Најважније је да ученик може сам да процени колико зна и како напредује. 

К3-6  Подстиче и развија вршњачко вредновање 

- разговор са ученицима 

-  сарадња са одељењским старешином (разговор) 

К3-7  Планира интеракцију свих учесника у образовно-васпитном 

раду, засновану на поштовању различитости и уважавању потреба 

- укључивање ученика у представу према афинитетима: неки знају да глуме, 

неки помажу у организацији, неки  раде на компјутеру, неки обезбеђују музику, неки 

повезују потребну опрему,  ученик на ИОП-у је представио свој доживљај поплава.  

К3-8  Укључује мишљење ученика у вредновање његових 

постигнућа 

- твитер:  
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К3-9  Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова 

и уверења код ученика 

- Одломак из припреме „Косанчић Иван уходи Турке“ : 

Косанчић Иван жели да каже како јесте, Бошко Југовић жели да представи турску војску 

слабијом. Шта бисте ви урадили? Образложите. 

К3-10  - Уважава личност и приватност ученика 

анкета ученика  

- изјава наставника 

К3-11 Пружа помоћ и подршку ученицима у њиховом 

организовању и учешћу у свим облицима школског живота 

- предлози за начин исправке радова: 

 

- упутства за рад радова погледати на блогу 

www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама  Пројекат „Словенска 

писменост“ и Помоћ у раду. 

К3-12 Заступа најбољи интерес ученика у образовно-васпитном 

раду- подстицање ученика да поправе оцене учењем и радовима  - слика свеске

 

http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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-  упутства за израду пејзажа и анализу лика  погледати на блогу 

www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на страни Помоћ у раду. 

К3-13  Развија толеранцију и хуманост код ученика 

- пример припреме – одломак припреме „Диоба Јакшића“: 

Порука: Вредност братске љубави је непроцењива. Сукобе треба 

решавати преговорима, разумом, а не поводити се за јаким осећањима. 

Црногорци кажу: Чојство и јунаштво. Чојство је кад не даш себи на 

другога, а јунаштво је кад не даш другима на себе. Чојство је на првом месту, то 

је образ или част, то је важније од јунаштва. 
 

- јавни часови са јаком позитивном поруком о хуманим вредностима 

К3-14  Користи различите стратегије праћења развоја различитих 

аспеката личности ученика (сарадња са другим ученицима, 

решавање конфликата, реаговање на неуспех) 

-  Сарађујем у Тиму за представљање школе у јавности, задужена за стилски и 

правописни део објављених текстова – погледати сајт школе. 

- стварање подстицајног окружења и пријатељских односа на часу и ван њега 

(анкета ученика) 

- међусобна сарадња ученика (упутства за групни рад у одломку припреме 

„Војевао бели Виде, коледо“) 

 

ВАСПИТНИ ЦИЉ: Научити се на групни рад – у групном раду сви доприносе, сви су 

одговорни за успех групе. Свако има задатак да уради једну песму и да је представи. Оцена 

групе зависи од рада свих.  

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЦИЉ: Оспособљавати ученике за тумачење народне лирске песме  

ИСХОДИ: Ученици схватају да њихов рад утиче на резултат свих, морају поштовати туђи рад и 

трудити се. Препознају обредне народне песме.  

 

- Упутство за рад у групама: Научити се на групни рад – у групном раду сви 

доприносе, сви су одговорни за успех групе. Свако има задатак да уради једну 

песму и да је представи. Оцена групе зависи од рада свих.  

 

Поделити песме по групама: 

1. група:  

Зимске: 

Божићне  - певају се за време божићних и новогодишњих празника у славу новог сунца – новог 

Бога , Коледарске и Богојављењске. 

2. група:  

3. Пролећне – славе рађање новог живота, њима се жели срећа, слога, плодност 

Ђурђевске – 6. мај. долазак пролећа 

4. група. Летња – славе успешну жетву и богату годину: 

 Краљичке – на празник Свете Тројице, као мале позоришне игре. 

 Ивањске – славе летњу дугодневницу (2. јул), везане су за летњег Јована Крститеља 7. 

7,. 

http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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 Додолске – у сушном периоду служе за дозивањ кише 

 

-  подршка ученицима код неуспеха, пружање шансе за још један одговор или 

рад, организујем допунску и када није по плану уколико ученици траже – увид у 

дневник допунске наставе: 

  

- сарадња са одељењским старешином (разговор) 

- сарадња са колегама (увид у записнике са седница)  

К3-15  Вреднује сопствени рад анализирајући и пратећи 

мотивацију, задовољство, активност ученика на часу, њихову 

самосталност и истрајност у раду 

-пример самоевалуација  приредбе „Фрау Габријела и Фејсбук“: 

Самоевалуација: 

Припрема приредбе захтева много труда и времена. Сви ученици су 

имали своје улоге, кратке и ефектне. Реплике савладане коректно и брзо. 

Положаји на сцени такође.   

Ток припрема је ишао добро. Појединачна читања су изузетно важна. Тек 

онда треба све спојити у целину. 

На време обезбедити батерије за фотоапарат и фотоапарате и камере. Са 

три мобилна телефона, само један је дао задовољавајући снимак  

 

- пример самоевалуације пројекта „Балканско сазвежђе“: процена класичног часа и 

часа рађеног преко њихових радова и путем интернета:
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К4 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 

 

 

К4-1 Тимски планира и програмира образовно-васпитни процес 

- записници са састанакан Одељењских већа, Стручних већа, Тима за заштиту 

деце, родитељских састанака (у школи) – учествује у раду и организацији Културног 

живота школе,чији је члан.  

Од маја 2015. припремам све приредбе у школи. Свака је имала компјутерску пратњу 

на екрану изнад учесника. Дан школе 2015, 2016, 2017, Слава Светог Саве 2016, 2017. 

Помоћ колегиници за Дан школе 2018 и Славу Светог Саве 2018. 

-      Организује посебне пројекције представа и филмова који се користе за 

квалитетнију реализацију часа и које посећују и ученици других разреда или година: 

сви часови који су у бази знања Креативне школе и Дигиталне агенде су рађени у 

корелацији са наставницима техничког образовања, историје, веронауке (већ 

представљени). 

К4-2  Испитује потребе родитеља и друштвене заједнице и у складу 

с тим планира сарадњу са њима 

- Сарадња са Пријатељима деце Врачара, Општином Врачар (учешће на 

конкурсима и вођење деце на постојеће активности Друштва пријатеља деце (већ 

представљено). 

- учешће на конкурсима (већ представљено) 

- прилагођавање термина рада ученицима (упоређење месечног плана 

допунске и редовне наставе и дневника) 

- сарадња са родитељима у културним и јавним делатностима школе, одлазак 

на изложбе, концерте, приредбе, представе: Изложба слика Надежде Петровић, 

Посета Радио Београду, Учешће у емисији Поштована децо, учешће у такмичењу у 

дебати на нивоу Града Београда.... 

 

К4-3  Примењује принципе ненасилне комуникације у изражавању 

својих запажања у вези са праћењем и вредновањем ученика 

-примери запажања у свесци, на писменим задацима 
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К4-4   Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова 

и уверења код ученика 

- пример припреме Језичке културе „Вредности моје генерације“ 

ВРЕДНОСТИ МОЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ИЛИ 

ЗА ШТА СЕ ЈА БОРИМ 

 Истраживачки задаци: 

Увод: колико се налазим или разликујем од вредности које се појављују 

у људима и порукама око мене, у друштву, књигама, саветима других. 

Разрада: какав сам ја и шта поштујем: другарство, хуманост, љубав, 

част, оданост, помоћ другима, послушност... Зашто баш то? Ако не, зашто не? 

Где проналазим и препознајем те вредности: међу људима, у друштву, у 

књигама, у музици... 

Колико сам због њих сличан или другачији од својих другова, родитеља, 

света који ме окружује. 

Како се поводом тога осећам? 

Зашто мислим да је важно да човек поштује туђа схватања и савете- ако 

не, зашто не? 

Да ли ми се десило да променим мишљење - опиши ситуацију. 

Како се борим за своје ставове, своје вредности, да ли се жртвујем за 

њих, да ли је вредко за њих се жртвовати? 

 

Закључак: да ли сам и даље спреман да се борим, зашто? Колико сам 

сличан или различит од уобичајених порука или вредности које чујем око себе. 

Зашто су људске вредности важне? 

 
 

- пример ученичких радова – увид у писмене задатке 

 

-  – анкета са ученицима 
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К4-5    Подстиче стварање позитивне социјалне климе у одељењу 

- разговор са одељењским старешинама, ученицима, родитељима, 

директором 

- учешће у решавању проблема међу ученицима – запис педагошко-

психолошке службе.  

К4-6  Гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима 

у образовно-васпитном процесу 

- За успешно извођење наставног процеса најважнији је квалитетан и 

одговоран однос међу колегама, са педагошком службом и директором, као и са 

родитељима и ученицима.  У свим случајевима се трудим да будем максимално 

увиђавна и коректна, Ово је могуће проверити само анкетом. 

-      разговор са колегама 

К4-7  Користи конструктиван приступ у комуникацији са ученицима 

и подстиче их на коришћење таквог приступа 

- пример  дела припреме за Језичку културу  „Авантуристички романи – 

поређење“ 

хајдуци Орлови 
авантура – бег из школе без 

разлога, неодговорно 

авантура – без из школе са добрим разлогом, 

побуна, свој став – може ли се потпуно оправдати 

неспремни за бег , немају 

храну, одећу, светло  

припремљени, имају мајстора, кућу одбрану 

беже од свега беже смишљено, враћајући се кући надовно после 

школе 

батине добијају са разлогом - 

безобразлук 

батине добијау са разлогом, али сеприхвата и 

њихово мишљење 

неозбиљни, имају надимке, 

били су и остају деца 

озбиљни су и одговорни, зато су и примљени у 

партизане, постају храбији, озбиљнији 

  
 

-  – анкета са ученицима 

К4-8   Са родитељима и друштвеном заједницом ради на 

утврђивању заједничких интереса 

- ангажовање ученика у различитим образовним пројектима  (већ 

представљено на блоговима). 
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К4-9  Покреће, прихвата и ради на остваривању иницијативе 

родитеља и друштвене заједнице у остваривању заједничких 

интереса 

- укључивање у конкурсе и позив на хуманитарну акцију на блогу 

www.kreativnostnadelu.wordpress.com  на странама Пројекти,  Литерарна секција, 

Лингвистичка секција, Професионално усавршавање, Учешће на конкурсима  

-  сарадња са родитељима у васпитно-образовном процесу: увид у белешке 

педагошке службе и моје белешке: 

  

 

- сарадња са родитељима у оквиру школских акција (хуманитарна, набавка 

материјала за рад, слика, видео-записа и и сл. ) 

Уз помоћ родитеља је организован пријем и посета Танјугу, посета Руском дому, 

учешће ученика у међународним конкурсима Руског дома, посета изложби Михаила 

Пупина... 

 

К4-10  Уважава и поштује личност и приватност родитеља и осталих 

партнера у образовно-васпитном процесу 

- разговор са колегама, одељењским старешинама, педагошком службом, 

директором, ученицима, родитељима. 

-  Увид у записнике педагошке службе о току разговора са родитељима у 

процесу рада Тима за заштиту деце.  

К4-11Благовремено о и континуирано размењује информације са 

родитељима о постигнућу и развоју ученика; 

- Увид у записнике педагошке службе и мејлове 

http://www.kreativnostnadelu.wordpress.com/
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К4-12  Ангажује родитеље и остале партнере у образовно-васпитном 

процесу у остваривању образовно-васпитних активности у складу са 

њиховим интересовањима и могућностима; 

- Увид у записнике педагошке службе и мејлове (организација 

„Базар -пазара“ 5.1 и 6.1) 

К4-13 Користи могућности друштвене заједнице за подстицање развоја 
деце 

- Учешће на општинским акцијама и конкурсима. 
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ИНИЦИРАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ 
КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ 

 
 

А – ПОКАЗАТЕЉИ 
ЗА ИНИЦИРАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА 

ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ 
 

(За самосталног педагошког саветника захтева се 6 показатеља. 
Представљено је 10 показатеља.) 

 
 
1.  Извођење најмање пет огледних часова, односно активности; 
  
• Угледни час „Ајдук Вељко Петровић“  је одржан 26. 3. 2016. године у 5.3 

 
 

• угледни час „Мостови повезују људе“ је одржан 9. маја 2016. године у 5.3 
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• Обележавање Дана школе 2016/17. забележила је Српска научна телевизија. 

 
 

• Обележавање Славе Светог Саве 2016/17. године забележила је Телевизија 

Храм 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qEU9y2YGHPY 

 

• Организовање прославе Славе Светог Саве у Храму Светог Саве 2016/17 

https://www.youtube.com/watch?v=qEU9y2YGHPY


 
 

108 
 

 
 

• Организовање Малог сајма књига у холу школе у склопу Сајма књига 2015/16, 

2016/17 

 

 

 
2.  Тимско учествовање у припремању најмање пет часова наставе, 
односно активности у школи 
 
• припрема за такмичење у организацији Школских библиотекара „Оштро перце“ 

у сарадњи са библиотекарима наше школе. У  том такмичењу учествујемо сваке 

године већ пет година. Овај видео – трејлер је добио прву награду у Србији за 

трејлер. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_lMAt9sppJM 

 

• учешће у припреми прославе Славе Светог Саве 2017/18. Припрема ученика за 

учешће на Дану Светог Саве и водитеља, ученика 7/3 који од петог разреда 

воде све приредбе у школи у мојој организацији.  

 
• учешће у припреми Дана школе 2017/18 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_lMAt9sppJM
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Припрема ученика водитеља за представљање својих радова који су читани да 

Дану школе 2017/18. године. 

 
• Сарадња са Тимом за професионалну оријентацију – посета Танјугу 21. маја 

2016. године. 

 

• Сарадња са Тимом за сајт школе и Радио-Београдом и учешће у 
емисији „Поштована децо“ 21. марта 2016. 

 



 
 

111 
 

 
 
3. Приказ новина стручном органу школе из научне 

дисциплине, односно области уметности из које изводи 

наставу 
 

• Представљање метода пројектне наставе  колегама који нису били на обуци 

одржано је у петак, 29. 8. 2018. године. Присуствовало је 19 колега. (Увид у 

записник Стручног већа). 

 

 

• Приказ радова са међународне конференције „Менсе“ одржане 31. јула, 1. и 2. 

августа 2018. године у Београду, као и приказ свог рада „Рад са даровитом 

децом – нормативна решења и практичан рад“. Представљање је реализовано на 

Наставничком већу одржаном 28. августа 2018. године.  
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• Представљање иТвининг пројеката стручном органу школе: на радионици 

организованој  28. 11. 2016. година колегама на Стручном већу је представљена 

сама идеја иТвининга. Доказ – увид у записнике Стручног већа 2016. године. 

Руководилац Већа је Марина Луковић.  

 
 

 

• Представљање новог програма Свеј на угледном часу „Мостови повезују 

људе“. Угледни час је истовремено био и представљање програма који је 

изузетно интерактиван, Свеја.  

•  
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https://sway.com/j16TwDMHBESCaaV5    

 

4. Коришћење аудио-визуелних средстава ради остваривања образовно-

васпитних циљева 

 

• блог „Учионица књижевности“ омогућава ученицима да имају приступ 

наставном материјалу у сваком тренутку, да га поставе на свој компјутер и уче 

и када нису на интернету; омогућава ученицима да вежбају за часове додатне 

наставе. Даје упутства за начине анализе књижевних дела. 

www.svetlostusrcu.wordpress.com  Материјали са њега су одлична илустрација за 

следеће обраде наставних јединица, на пример, слике из музеја Иве Андрића 

или путовање у виртуелни музеј Ане Франк. 

 

 
• додатни материјали за рад из различитих извора, на пример, за Косовски 

циклус: 

https://sway.com/j16TwDMHBESCaaV5
http://www.svetlostusrcu.wordpress.com/
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• Материјали за додатни рад и упутства: 

•  
 

• фото-албуми и електронски зборници радова са активности и пројеката 

 



 
 

115 
 

• видео записи настали као резултати пројеката и такмичењаж 

 
• занимљивости из информатичке писмености 

 

              
 

5. Израда наставног средства и његово приказивање стручном органу школе: 

Године 2016 у септембру, октобру и новембру трајала је ревизија 

књижевног фонда у библиотеци школе „Свети Сава“. Прешло се са 

привременог електронског програма на стални електронски програм који 

је приступачан на сајту школе. Наставничко веће и Савет родитеља 

упознати су са овом могућношћу, материјал је потпуно заведен и књиге су 

сада доступне јавно и свим ученицима наше школе. Преко сајта школе 

имају увид у то да ли има слободних примерака.  
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6. Објављивање приказа стручног рада, односно књиге у стручном часопису: 

Маја Анђелковић Шегуљев, Друга међународна конференција „Даровитост, 

образовање, развој“, „Нормативна решења и практичан рад“, Менса Србије, 

Нови Сад, 2018, стр. 65 

 

7. Објављивање стручног рада у стручном часопису: 

Маја Анђелковић Шегуљев (2013) Примена информационо-
комуникационих технологија у образовању и реинжењеринг 
наставног процеса, Зборник радова са Националне конференције са 
међународним учешћем Реинжењеринг пословних процеса у 
образовању,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, Факултет технолошких наука у Чачку, Алемпије 
Вељовић (уредио), Врњачка бања, SaTCIP, ISBN 978-86-7776-143-1, стр. 

143 – 150. 
 

8. Ангажовање у раду стручног актива, односно друштва на нивоу општине, 

односно града:  

Активни члан ЕУНС (Европског удружења наставника Србије) 

Активни члан Мајкрософт Офис асоцијације „Партнери у учењу“ и титула 

MIE (Microsoft Innovative Educator) 

Активни члан Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“ 

Ангажовање у организацији Смотре Удружења наставника од 2012. 

године.  
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9. Учествовање на стручним скуповима на нивоу региона, односно 

републике: 

 

• Конференција Британског савета у Београду, 2016. године 

• „Даровитост, образовање и развој“, Менса Србије, Београд 2018. године 

 

• Маја Анђелковић Шегуљев, Креирање и коришћење електронских база знања у 

настави, Национална конференција, Нови Сад, 23. 3. 2013. 

• Маја Анђелковић Шегуљев, Пројекат „Библос“,Смотра стваралаштва 

школских библиотекара у организацији Друштва школских библиотекара 

Србије, Београд, 22. октобар, 2012. године  

• Маја Анђелковић Шегуљев, Формално, неформално и информално образовање 

или пут по     синусоиди, Национална конференција Комуникација – 

интеракција – акција Друштва школских библиотекара, Београд, 2013. године 

• Маја Анђелковић Шегуљев, Библиотека, мотивација и читање, Смотра 

стваралаштва школских библиотекара, Друштво школских библиотекара, 

Београд,  2011. године 

 

10. Учествовање на стручним, односно студијским путовањима: 

Учешће на Међународној конференцији у Будимпешти о иТвининг 

пројектима: 
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Б – ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ 

И  УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ 

 

(За вишег педагошког саветника захтева се 6 показатеља.  

За самосталног педагошког саветника захтева се 10 показатеља. 

Представљено је 11 показатеља.) 

 

1. Вођење радионица, најмање два различита излагања или огледна часа на 

стручном скупу или саветовању на ниову општине, односно града: 

 

 

Маја Анђелковић Шегуљев, Креирање и коришћење електронских база знања у 

настави, Национална конференција, Нови Сад, 23. 3. 2013. 

Маја Анђелковић Шегуљев, Пројекат „Библос“,Смотра стваралаштва 

школских библиотекара у организацији Друштва школских библиотекара 

Србије, Београд, 22. октобар, 2012. године  

Маја Анђелковић Шегуљев, Формално, неформално и информално образовање 

или пут по     синусоиди, Национална конференција Комуникација – 

интеракција – акција Друштва школских библиотекара, Београд, 2013. године 

Маја Анђелковић Шегуљев, Библиотека, мотивација и читање, Смотра 

стваралаштва школских библиотекара, друштво школских библиотекара, 

Београд,  2011. године 

 

2. Истраживање образовно-васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице и 

давање приказа њихових резултата на Наставничком већу: 

 

Истраживање о броју ученика на ИОП-3 према броју ученика по школама у 

Београду спроведено је на основу анкета у више централних београдских 

школа, а резултати су представљени на Међународној конференцији „Менсе“ у 

раду „Рад са даровитом децом – нормативна решења и практичан рад“. 

Абстракт рада је објављену у зборнику са конференције, рад представљен и на 

Наставничком већу одржаном 28. 8. 2018. године.  

   
Истраживање спроведено у неколико основних школа на Звездари и на основу 

њега урађен рад „Коришћење ИКТ у образовно-васпитном процесу и 

реинжењеринг наставног процеса“. Рад је представљен на Националној 

конференицји са међународним учешћем и на Наставничком већу у октобру 

2013. године – увид у записник и објављен (већ представљено). 
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3. Учешће у раду стручних комисија Завода и Министарства: члан сам 

Националне групе за дигитално и онлајн учење и развој међупредметних 

компетенција са фокусом на информационо-комуникационе технологије – 

НГДО. НГДО  је основана  ради пружања подршке представницима Србије који 

учествују у Отвореном методу координације у области образовања и обуке 

Европске комисије и ради припреме предлога и докумената који се могу 

применити у систему образовања у Републици Србији под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  2015. године, улога: 

развој инструмената. 
 

4. Учешће у истраживачком пројекту у вези са унапређивањем образовно-

васпитне праксе: 

Сарадња са Мајкрософт офисом Србије у оквиру пројекта „Партнери у 

учењу“и на платформи Мајкрософт офиса у овиру истраживања 

мотивације ученика и подстицања читања и учења. Објављени су 

текстови на званичном часопису за МИЕЕксперте What’s Fresh and News 

Radar: 

Maja Andjelkovic Seguljev, From Motivation to Creativity, News Radar, Microsoft 

Innovative Educator Experts’ blog, 2014. 

Maja Andjelkovic Seguljev, Project Byblos and Its Apps, News Radar, Microsoft 

Innovative Educator    Experts’ blog, 2014. 

5. Организовање рада ученичких организација и подстицање учешћа 

ученика у њима: 

Организовање представника Ђачког парламента ОШ „Свети Сава“ за 

учешће у дебати.  

 
Организовање ученика за учешће у конкурсима „Оштро перце“ ОШ 

„Свети Сава“ и ОШ „Јелена Ћетковић“. 
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Радионице за „Оштро перце“, одељење 6/3 

 

6. Учествовање у изради школског програма за 5. разред:  

Ове године сам одговорна за припрему Школског програма за пети разред, при чему 

примењујем сва упутства ЗУОВ-а (као водитељ обуке).  Школски програм се може видети у 

школи. 

. 

7. Ауторство или коауторство примера добре праксе објављеног у 

публикацији центра или Министарства: 

Аутор сам и коаутор радова у базама знања Дигиталне агенде, Креативне 

школе, Друштва школских библиотекара. 

 

Маја Анђелковић Шегуљев, Мостови повезују људе, Дигитални час 5, Министарство 

спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, 2017/18. 

Маја Анђелковић Шегуљев, Пејзаж, Дигитални час 3, Министарство спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, децембар 2015. 

Маја Анђелковић Шегуљев, Историја словенске писмености, Дигитални час 2012/13, 

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, мај 2013.  

Маја Анђелковић Шегуљев Портрет Дигитални час 2, Министарство спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, април 2012. 

 Маја Анђелковић Шегуљев, Сви смо ми савремени Робинзони, Креативна школа, Завод 

за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2014. (у конкуренцији за прво место).  

Маја Анђелковић Шегуљев (коаутор) Балкански ратови, Креативна школа, Завод за 

унапређење образовања и васпитања, Београд, 2013. (у конкуренцији за прво место). 

 Маја Анђелковић Шегуљев (коаутор) Покосовски циклус, Креативна школа, Завод за 

унапређење образовања и васпитања, Београд, 2012.  

Маја Анђелковић Шегуљев (коаутор) Срби у 18. веку, Креативна школа, Завод за 

унапређење образовања и васпитања, Београд, 2010. 
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 Маја Анђелковић Шегуљев (коаутор) Срби у 13. веку – Стеван Првовенчани, 

Креативна школа, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2009.  

Маја Анђелковић Шегуљев (коаутор) Косовска битка, Креативна школа, Завод за 

унапређење образовања и васпитања, Београд, 2007. 

 Маја Анђелковић Шегуљев, Побољшајмо свест о себи и свет око себе, ОДС 

Национално такмичење 2015, Open Discovery Spacе и Универзитет Метрополитан, 

Београд, 2015.  

Маја Анђелковић Шегуљев, From Motivation to Creativity, ОДС Национално такмичење 

2015, Open Discovery Spacе и Универзитет Метрополитан, Београд, 2015. 

 Маја Анђелковић Шегуљев, Мостови Иве Андрића, ОДС Национално такмичење 2015, 

Open Discovery Spacе и Универзитет Метрополитан, Београд, 2015.  

8. Рад у стручном друштву на нивоу Републике (у управи стручног друштва 

или у стручним комисијама: 

Потпредседник Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“ од оснивања 

2011. године до 2016. године. 

Члан стручних комисија МПНТР за полагање кандидата за лиценцу. 

Спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања од 2018. године. 

9. Руковођење стручним активом односно друштвом на нивоу општине или 

града: 

Потпредсеник сам Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“ од 

оснивања, 2011. године до 2016. године. 

 

10. Пласман ученика које је припремао наставник на општинским или 

окружним такмичењима: 

Подаци о ученицима који су се пласирали на републичко такмичење: 

име и презиме ученика 
одељ
ење 

шк. 
Година 

ранг такмичења 

Лазар Видић,  

  

 

8.2  2016/17 

Републичко 
такмичење, 4. 
место 
2. место, градско 
такмичења 

Андреа Плазинић 8/2 2016/17. 6. место на републичком 
такмичењу, књижевност 
2.место на градском 
такмичењу, књижевност 

Ника Московљевић 5/3 2016/17 1.место на градском 
такмичењу, 
2. место на општинском 
такмичењу 

             Матеја Московљевић 5/3 2016/17 
2.Место на градском 
такмичењу. 
2. Место на 
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општинском 
такмичењу. 

             Лазар Видић         
7/3 

     
2015/16 

5. место на републичком 
такмичењу. 
2. место на градском 
такмичењу 

Број ученика који је учествовао на школском, а освојио места на осталим нивоима 

такмичења 

школска 
година школски општински 

окружни 
(градски) 

Републички 

2005/6 9 4 3 1 

2006/7 9 3 1 1 

2007/8 8 2 1  

2008/9. 9 2 1 1 

2009/201
0. 

12 3 3 1 

2010/201
1. 

12 3 1 1 

2011/201
2. 

10 2 1  

2012/201
3. 

11 4 1 - 

2013/201
4. 

12 2 1 - 

2014/15 8 4 3  

2015/16 6 6 5 2 

2016/17 8 6 4 1 

2017/18 6 2 2 1 

 
 

11. Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије 

или изложбе радова на нивоу општине, града, односно републике. 

У оквиру редовне организације Смотри истраживачких радова ученика 

који су се сваке године одржавали под покровитељством Општине 

Звездара, а у организацији Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“, 

моји ученици су увек учествовали на Смотрама.   
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http://www.udruzenje-dositej.edu.rs/smotra.html 

 

 

В - ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ 

И УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКЕ 

ПРАКСЕ 

 

(За вишег педагошког саветника захтева се 8 показатеља. 

За самосталног педагошког саветника захтевају се 2 показатеља. 

Представљено је 10 доказа) 

 

1. Учествовање на међународном скупу или саветовању: 

Учешће на међународној конференцији Британског савета 2016. године 

Учешће на међународној иТвининг конференцији у Будимпешти 2017. године. 

    

2. Излагање или вођење радионице на стручном скупу, односно 

саветовању на републичком нивоу: 

 

Конференција Британског савета у Београду, 2016. године, рад „10 Tips for good 

eTwinning project”   

 
 

http://www.udruzenje-dositej.edu.rs/smotra.html
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„Даровитост, образовање и развој“, Менса Србије, Београд 2018. године,  излагање под 

називом: Рад са даровитом децом – нормативна решења и практичан рад, Друга 

међународно-стручна конференција „Даровитост, образовање и развој“, Удружење 

грађана Менса Србије и партнери, јул 2018. 

3. Подстицање, учествовање и укључивање школе у међународне 

образовне пројекте (Г показатељ) 

• Међународни иТвининг пројекат, чији сам аутор „Tell me your story“ добила је 

Европску ознаку квалитета и 9 националних ознака квалитета. 

 

4. Координација истраживачког пројекта у вези са унапређењем 

образовно-васпитне праксе у оквиру друштвене заједнице: 

Координација обележавања Дана културне баштине у ОШ „Јелена Ћетковић“, а 

под покровитељством Општине Звездара и Града Београда 2014. године. 

Учествовали су наставници историје, музичке културе, ликовне културе, 

енглеског језика ОШ „Јелена Ћетковић“ 
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https://kreativnostnadelu.wordpress.com/?s=%D0%94%D0%B0%D0%

BD%D0%B8&x=0&y=0 

 

5. Подстицање и укључивање запослених у школе на различите 

облике стручног усавршавања: 

У истраживачком пројекту за рад о раду са даровитом децом за Менсу 

ове године учестовало је више београдских школа које су дале податке 

о ученицима на ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3. (Наравно, поштује се тајност 

података.) У процесу прикупљања података учестоввало је више 

педагога и психолога ових школа, а саму анализу извршио је аутор. 

Наставници који су заинтересовани за Менсину конференцију су 

позвани, а идуће године са својим радовима најавила се др Наташа 

Станић, наставник физике и астрофизичар.  

У току претходне две године у школи је радила „Бонд“ школа енглеског 

језика коју је похађало више наставника предметне и разредне наставе. 

Уз обезбеђење простора и подршку више њих је добило сертификате Б1 

и Б2. 

6. Координација израде Школског програма: 

• Координација припреме Школског програма за пети разред 2018/19 

према упутствима ЗУОВ-а (као водитељ обуке)  у сарадњи са 

замеником директора школе (садржајно и технички); 

• Подстицање наставника, давање упутстава за рад, провера предатих 

програма, исправљање програма, подсећање на захтеве пројектне 

наставе, повезивање програма у целину 

• Доказ – увид у Школски програм 

 

7. Руковођење стручним друштвом на градском, односно регионалном 

или републичком нивоу: 

Потпредсеник сам Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“ од 

оснивања до 2016. године. 

 

8. Пласман ученика које је припремао наставник на републичким или 

савезним такмичењима. 

 

Републичко такмичење литерарних секција за основну и средњу школу, 

Прво место, Министарство просвете Републике Србије, Друштво за 

српски језик и књижевност Србије и Задужбина Десанке Максимовић, 

2011. година 

 

https://kreativnostnadelu.wordpress.com/?s=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8&x=0&y=0
https://kreativnostnadelu.wordpress.com/?s=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8&x=0&y=0
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Републичко такмичење литерарних секција за основну и средњу школу, 

Друго место, Министарство просвете Републике Србије, Друштво за 

српски језик и књижевност Србије и Задужбина Десанке Максимовић, 

2008. година 

 

Буди иновативан – креирај саобраћајну безбедност, Прво место у 

Републици Србији, Социјална иновација у функцији креативне 

безбедности, под покровитељством Министарства за саобраћај, 

додељује Градска управа Града Београда, Секретаријат за саобраћај и 

Номцентар Београд, мај 2015. 

 

Подаци о ученицима који су се пласирали на републичко такмичење: 

име и презиме ученика 
одељ
ење 

шк. 
Година 

ранг такмичења 

Лазар Видић 

 

 

8.2  2016/17 

3. Републичко 
такмичење, 4. 
место 

4. 2. место, градско 
такмичења 

Андреа Плазинић 8/2 2016/17. 6. место на републичком 
такмичењу, књижевност 
2.место на градском 
такмичењу, књижевност 

Ника Московљевић 5/3 2016/17 2.место на градском 
такмичењу, 
2. место на општинском 
такмичењу 

Матеја Московљевић 5/3 2016/17 

3. Место на градском 
такмичењу. 

4. Место на 
општинском 
такмичењу. 

Лазар Видић         
7/3 

     
2015/16 

5. место на републичком 
такмичењу. 
2. место на градском 
такмичењу 

Број ученика који је учествовао на школском, а освојио места на осталим нивоима 

такмичења 

школска 
година школски општински 

окружни 
(градски) 

Републички 

2005/6 9 4 3 1 

2006/7 9 3 1 1 

2007/8 8 2 1  

2008/9. 9 2 1 1 

2009/201
0. 

12 3 3 1 

2010/201 12 3 1 1 
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1. 

2011/201
2. 

10 2 1  

2012/201
3. 

11 4 1 - 

2013/201
4. 

12 2 1 - 

2014/15 8 4 3  

2015/16 6 6 5 2 

2016/17 8 6 4 1 

2017/18 6 2 2 1 
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ДИПЛОМЕ И УВЕРЕЊА (ПРИЛОГ) 
 
 

 


