
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
1. Школа Основна школа „Младост“ Место Нови Београд

2. Наставник 
(име и презиме)

Милан Тешић

3. Предмет: Српски језик и књижевност Разред: пети 

 4. Наставна тема - модул: Падежи и врсте именских речи 

5. Наставна јединица: Утврђивање градива

6. Циљ наставне 
јединице:

- Провера наученог градива

7. Очекивани исходи:

−  Ученик је у стању да одреди род књижевног дела и књижевну врсту
−  Ученик је у стању да разликује променљиве речи од непроменљивих;
−  Ученик је у стању да разликује основне реченичне чланове (у типичним случајевима);
−  Ученик је у стању да разликује основне функције и значења падежа;
−  Ученик је у стању да правилно примењује правописну норму у писању речи и датума.

8. Методе рада: дијалошка

9. Облици рада: рад у пару, фронтални

10. Потребна опрема / 
услови / наставна 
средства за реализацију 
часа

Рачунар, пројектор, интернет конекција, 15 таблет рачунара

11. Дигитални 
образовни материјали / 
дигитални уџбеници 
коришћени за 
реализацију часа

Коришћен је интернет сервис Кахут. Уз помоћ сервиса наставник је креирао квиз у структури 30 
питања из области граматика (8 питања из области падежи, 8 питања из области врсте речи, 8 
питања из области глаголски род и вид, 6 питања из службе речи, 1 питање граматичка основа речи), 
5 питања из области књижевности, 4 питања из области правопис.



Планиране активности наставника Планиране активности ученика

12.1. Уводни део часа Наставник укључује и припрема таблете.
Припрема поделу ученика на групе. Припрема 30 
папирића на којима се налазе бројеви од 1 до 15.
Сваки број је дуплиран, тако да два ученици кји 
извуку исти број формирају тим. Наставник 
ученицима дели таблет рачунаре на којима је већ 
отворена страна за улазак на сервис Кахут из 
позиције играча. 

Након поделе наставник на свом рачунару, који је 
привезан на пројектор улази на веб сервис Кахут, и
активира квиз који је раније припремио (квиз још 
није стартован).
 
Даје упутства ученицима на који начин се игра 
квиз и на који начин се приступа квизу. Обавезно 
их упућује на то шта би требало да ураде уколико 
дође до прекида игре или уколико их сервис 
избаци из игре. Инструкција је да се поново 
улогују, са истим именом тима само да додају број 
1, поред имена, како бисмо могли да саберемо 
тачне одговоре. Наставник истиче да је примарано
да се уради што више питања тачно, а не брзо, јер 
ћемо се у анализи на крају, бавити бројевима 
тачних одговора и и на основу процента тачних 
одговора формирати оцену
(оцена се неће уписивати у дневник већ ће се 
користити као оквир да знамо где смо са знањем).

Наставник наглашава да време које је дозвољено 
за одговарање на свако питање износи 20 секунди.

 Записује им на другој табли скалу оцењивања:

 Ученици извлаче папириће из шешира. Ученици 
који су извукли исти број формирају тим, 
распоређују се по клупама у тимове по двоје. 
Договарају се око назива тимова. Један тим добија 
таблет рачунар.
  Ученици слушају упутства наставника и уколико 
имају неку недоумицу, постављају наставнику 
питање.



 од 31% до 51% тачно одговорених питања је 
оцена 2

 од 51% до 70% тачно одговорених питања је 
оцена 3

 од 71% до 84% тачно одговорњних питања 
је оцена 4

 од 85% до 100% тачно одговорњних питања 
је оцена 5

Наставник указује да уколико имају неко питање 
нека га слободно поставе, како бисмо на време 
разјаснилии недоумице.

12.2. Средишњи део часа Наставник стартује квиз.
Наставник обилази тимове и уколико негде постоји
проблем, помаже ученицима да га реше.

Наставник прати догађања у учионици и како 
ученици раде. Такође води рачуна да уколико се 
догоди да сервис стане код неког тима, из неког 
разлога, брзо реагује и притекне у помоћ.

Ученици уписују пин који им је потребан за 
приступ квизу и уписују име свога тима.

Након уласка и уписивања у квиз ученици почињу 
са игром.

12.3. Завршни део часа Након завршеног квиза наставник преузима 
резултате квиза, које сервис директно генерише 
као Ексел фајл. Тај фајл отвара и са ученицима 
израчунава колики проценат тачних одговора је 
остварио сваки тим. 

Ученици добијају јасну инструкцију како да 
израчунају проценат тачних одговора уз помоћ 
калкулатора на таблету и формуле коју им дае 
наставник.

Проценте уписује у табелу и на основу скале 
заједно са ученицима одређују оцену коју је тим 
добио.

 Сваки тим рачуна проценат успешности за себе и 
јавно га саопштава и дефинише на основу скале за 
оцењивање која је то оцена.

    Ученици саопштавају своје утиске сарадње у тиму
и поделе посла. 



Пре анлизе садржаја наставник поставља питање 
сваком тиму како је ишла сарадња у тиму?

13. Линкови
• ка презентацији уколико 
је она урађена у онлајн 
алату
• ка дигиталном 
образовном садржају 
уколико је доступан на 
интернету
• ка свим осталим онлајн 
садржајима који дају увид
у припрему за час и 
његову реализацију 

• Како бисте приступили квизу морате направити налог на www.kahoot.com и потом отићи на линк: 
https://create.kahoot.it/details/26-10-2019/a3ab95da-3dc9-4bb6-94b6-bc9a480c7c3e      
• Уколико желите погледати фајл са резултатима квиза то можете учинити на овоме линку.
 https://drive.google.com/drive/folders/1ALdrY5LgLhtHyUNyjQ7jRMQSXGigN3jd?usp=sharing 

14. Начини провере 
остварености исхода

 Разговор са ученицима након завршеног квиза.
 Анализа резултата квиза.
 Оцена квиза од стране ученика након завршене игре у самој апликацији.

15. Оквир за 
преиспитивање 
оствареног часа: 
•планирани начини 
провере остварености 
исхода;
•избор активности;
•одступања/потешкоће 
приликом остваривања 
планираног. Шта бих  
променио/ла, другачије 
урадио/ла?

• На основу разговора са ученицима утврђено је да је активност добра и занимљива, да нису 
имали потешкоћа у раду.

• На основу остварених резултата у квизу може се закључити да су исходи делимично остварени 
и да је потребно урадити неколико корекција у области међупредметних компетенција 
(комуникација и сарадња у тиму) и у области анализе самога квиза како би резултати били 
бољи.

• Мере које бисмо поредузели за решавање проблема у међупредметним компетенцијама 
(комуникација и сарадња у тиму)  су: одржавање радионице од стране психлога или педагога 
из обасти комуникације и сарадње у тиму и разговор са ученицима након завршенога квиза.

• Што се тиче предметних компетенција, смањити број питања на квизу како бисмо се 
посветили анализи нтачно урађених задатака, јер смо убеђења да се најбоље учи уколико 
анализираш и објасниш грешке које си направио.  

*Уз припрему за час пожељно је приложити и презентацију коришћену за реализацију часа (уколико је презентација 
коришћена). Презентација се може урадити у било ком софтверу за израду презентација (PowerPoint, Google Slide, Prezi, 

https://create.kahoot.it/details/26-10-2019/a3ab95da-3dc9-4bb6-94b6-bc9a480c7c3e
https://drive.google.com/drive/folders/1ALdrY5LgLhtHyUNyjQ7jRMQSXGigN3jd?usp=sharing
http://www.kahoot.com/


Zoho Show, Sway, Canva или било који други). Уколико је презентација урађена у онлајн апликацији, доставља се тако што
се линк ка презентацији наводи у обрасцу у реду „13. Линкови“.

**Ред „14. Начини провере остварености исхода“ и „15. Оквир за преиспитивање оствареног часа“ се попуњава ако је час
реализован.

***Уколико наставник жели у припрему за час може уврстити и додатне описе (нпр. стандарди, кључни појмови, 
корелација, међупредметне компетенције и сл.). Ове описе навести на крају припреме (после реда 15.) додавањем нових 
редова у табелу.

****НАЈКВАЛИТЕТНИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС БИЋЕ ПОСТАВЉЕНЕ У БАЗУ РАДОВА НА САЈТУ ПРОЈЕКТА 
https://digitalnaucionica.edu.rs/
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