ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА
Редни број часа
Школа и разред
Наставник
Датум одржавања
Наставна област

Увод у историју

Наставна јединица

Простор, време и рачунање времена

Врста (тип) часа

обрада

Облици рада

фронтални, индивидуални

Наставне методе

монолошка, дијалошка

Наставна средства

уџбеник,табла, креда (фломастер), рачунар

Циљ

Стицање нових знања о рачунању времена и различитим
начинима рачунања времена.
Разликовање временских одредница (година, век, деценија,
миленијум).
Усвајање нових појмова хронологија и ера.
Упознавање са различитим начинима рачунања времена у
прошлости и садашњости.
Повезивање нових наставних садржаја из хронологије са раније
стеченим знањима.
Примењивање усвојених знања из хронологије.
Указивање на потребу разумевања промена као обележја људске
прошлости.

Исходи

Ученици ће:
– стећи нова знања о рачунању времена и различитим начинима
рачунања времена;
–р
 азликовати временске одреднице (година, век, деценија,
миленијум);
– у својити нове појмове хронологија и ера;
– з нати различите начине рачунања времена у прошлости и
садашњости;
–п
 овезати нове наставне садржаје из хронологије са раније
стеченим знањима;
–м
 оћи да примене усвојена знања из хронологије уз помоћ
линије времена;
– с хватити потребу разумевања промена као обележја људске
прошлости.

1

Образовни
стандарди

ИС.1.1.1., ИС.1.1.4., ИС.1.1.8., ИС.1.2.5., ИС.2.1.4., ИС. 3.1.1.
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време, хронологија, година, деценија, век (столеће),
миленијум, ера
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Корелација
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математика

ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ
САДРЖАЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЗАДАТАК

ДОДАТНИ
ТЕКСТ

ЗАДАТАК

ДОДАТНИ
ТЕКСТ

ЗАДАТАК

ЗАДАТАК
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МОГУЋИ ТОК ЧАСА

Уводни део часа (5 минута)
Наставник започиње разговор са ученицима о времену у историји и значају рачунања
времена. Објашњава им шта је хронологија и чиме се она бави.

Главни део часа (30 минута)
Обрада новог градива

УЏБЕНИК

Уз помоћ наставника, ученици ће навести време трајања деценије, века и миленијума,
а наставник ће посебно објаснити којим годинама почињу и завршавају поменуте
временске одреднице (послужиће се текстом Сазнајте више на 13. страни уџбеника).

ПДФ

Главни део часа наставник почиње подсећањем ученика да се бројање година одвија помоћу
календара. На примеру датума рођења неког ученика објашњава да датум обухвата дан,
месец и годину.

Ученици решавају први задатак на страни 7 у е-уџбенику.

Обрада нових појмова

УЏБЕНИК

У ту сврху упутиће ученике на табелу и линију времена на страни 14 у уџбенику.
Ученици ће затим преписати тезе и прецртати линију времена са табле.

ПДФ

Наставник ће објаснити ученицима значење појма ера. Упознаће их са различитим начинима
рачунања времена кроз историју (грчка, римска, византијска, јеврејска и муслиманска ера).
Покушаће да наведе ученике да закључе зашто кажемо да сада живимо у 2012. години, тј.
од чега је прошло 2012 година и посебну пажњу ће посветити хришћанској ери и начину
рачунања времена пре Христа и после Христа (пре н. е. и у н. е.).

Ученици гледају приказ временских одредница у е-уџбенику.

Утврђивање знања
У посебном делу часа наставник ће објаснити ученицима како да одреде ком миленијуму,
веку и деценији припадају одређене године (нпр. 1456. је година 2. миленијума, 15. век и
6. деценија 15. века). Такође, ученици ће, уз помоћ наставника, вежбати да тачно одреде
којим годинама почињу и којим се завршавају одређени векови и миленијуми пре наше ере
и у нашој ери. Како би ово што боље савладали, наставник ће им задавати године за које
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УЏБЕНИК

Наставник ће бележити на табли, а ученици у својим свескама. Наставник такође
може неколико ученика да изведе пред таблу да реше постављени задатак.

ПДФ

треба да одреде ком миленијуму, веку и деценији припадају, као и векове и миленијуме чију
почетну и завршну годину треба да одреде.

Ученици гледају схему на страни 13 „Народи и ера“, а затим решавају други задатак
на страни 7 и задатке на страни 8 у е-уџбенику.

Завршни део часа (10 минута)
Систематизација знања
У завршном делу часа наставник ће објаснити ученицима како да израчунају колико је година
протекло између два догађаја који су се десили у истој ери и два догађаја који припадају
различитим ерама. Нацртаће на табли линију времена којом ће се служити приликом
објашњавања како би ученицима било јасније када треба да сабирају, а када да одузимају
дате године. На самом крају часа наставник ће поделити ученицима листиће са одштампаним
домаћим задатком и упутиће их на табеле на 146. страни уџбеника, предлажући им да их
користе као помоћ приликом решавања домаћег задатка.

Домаћи задатак
1. Наведи ком миленијуму, веку и деценији припадају следеће године:
499. год. пре н. е.– ____ миленијум пре н. е., ____ век пре н. е., ____ деценија пре н. е._____
146. год. – ____ миленијум, ____ век, ____ деценија _____
2347. год. – ____ миленијум, ____ век, ____ деценија _____
953. год. пре н. е. – ____ миленијум пре н. е., ____ век пре н. е., ____ деценија пре н. е. _____
1790. год. – ____ миленијум, ____ век, ____ деценија _____
2. Допуни.
XII век п.н.е. је почео (наведи год.), а завршио се (наведи год.).
III век је почео (наведи год.), а завршио се (наведи год.).
II миленијум п.н.е. је почео (наведи год.), а завршио се (наведи год.).
IV миленијум ће почети (наведи год.), а завршиће се (наведи год.).
3. Израчунај:
а) колико је времена прошло од оснивања Рима до твог поласка у школу;
____________________________________________________________________________
б) колико је времена прошло од Мухамедовог преласка из Меке у Медину до данас.
____________________________________________________________________________
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Изглед табле
Простор, време и рачунање времена
– Хронологија – наука која се бави различитим начинима рачунања времена
– Календар – уређен начин бројања година
– Ера:
•

начин рачунања времена од неког значајног догађаја

•

дуг временски период који обухвата више миленијума

– Временске одреднице:
•

година

•

деценија – 10 година

•

век (столеће) – 100 година

•

миленијум – 1000 година

– Различити начини рачунања времена кроз историју:
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Начин праћења ученичких постигнућа

(Само)евалуација часа
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