
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС 

 

Назив школе:  ОШ ''Ђура Даничић'', Београд 

Наставница:  Наташа Симуновић 

  

Разред: II 

Наставни предмет:  Од играчке до рачунара 

Наставна тема: Креирамо, стварамо 

Наставна 

јединица:  

Израда дигиталне честитке путем алата Poster Oven 

Тип часа: обрада 

Циљ и задаци часа: 

 Упознавање ученика са веб алатом Poster Oven и оспособљавање ученика за 

коришћење овог алата 

 Оспобљавање ученика да сачувају документ на рачунару и да га отворе  

 Оспособљавање ученика да стварају и решавају задатке путем рачунара 

 Развијање стваралаштва. 

Наставне методе:  метода разговора, демонстративна метода, метода писаних 

(куцаних радова), метода практичних радова.   

Облици рада: фронтални рад уз индивидуали приступ ученику, индивидуалан рад 

Наставна средства: рачунари, пројектор, пауер поинт презентација, интернет  

Објекат рада:  

 

дигитална учионица  

Литература: Вебциклопедија http://www.posteroven.com/ 

Етапе часа са временском артикулацијом: 

1. Разговор о Дану жена (3 минута) 

2. Најава наставне јединице (2 минута) 

3. Упознавање алата Photo Peach и практичан рад на честитки  (35 минута) 

4. Разговор о производу (5 минута) 

Ток часа 



Разговор о Дану 

жена 

Питати ученике који празник се ближи, односно шта је 8. марта 

(Дан жена). Питати ученике. Да ли ви имате неку драгу жену, којој 

би волели да улепшате Дан жена  и ко је та жена? Прозвати 

неколико ученика да одговоре на питање. Питати ученике: На који 

начин сте до сада изражавали љубав и поштовање драгим 

женама? Прозвати неколико ученика да наведу примере из 

сопственог искуства.   

Најава наставне 

јединице 

Најавити наставну јединицу. Истаћи циљ часа: На овом часу ћемо 

научити да користимо један алат, помоћу кога ћемо направити 

дигиталну осмомартовску честитку за маму или неку другу драгу 

жену. Позвати ученике да путем гугла пронађу везу до веб алата 

Poster Oven  http://www.posteroven.com/.  

  

Упознавање алата 

Photo Peach и 

практичан рад на 

честитки  

 

Приказати ученицима путем Pawer Point презентације, корак по 

корак, пут израде честитке помоћу новог алата.   

 

Позвати ученике да кликну 

(притиском на лево дугме миша) на 

наранџасто дугме испод слика (Get 

Started), чиме и започињемо рад на 

честитки.  

 

Отворен је нови дијалог. Под бројем 

1 (Choose Template) треба да 

изаберемо шаблон, односно позадину 

за нашу честитку. Позвати ученике 

да кликну на сивом бојом осенчен 

текст, испод наранџеастог текста за 

старт.  



 

Након клика на текст Choose 

Templatе, отвара се прозор са више 

понуђених шаблона. Са десне стране 

налази се трака која се мишем повуче 

на дно и омогућава нам да 

прегледамо целу страну са 

шаблонима. Упутити ученике да 

кликну на онај шаблон који им се 

највише допада, на коме ће исписати 

поруку за мајку или неку другу драгу 

жену.  

 

Под бројем 2 (Customize Design) 

можемо прилагодити шаблон, 

променити боју шаблона. Кликом на 

мали обојени квадратић са десне 

стране отвара се прозорчић са бојама. 

Кликом на боју, мењамо боју 

одабраног шаблона. 

 

Напомена: 

Упутити ученике да 

изаберу писмо (ћирилицу 

или латиницу) пре 

почетка уноса текста. 

Сугерисати ученицима да 

воде рачуна о 

правописним правилима 

Позвати ученике да кликну на број 

три испод прозора за прилагођавање 

шаблона. 

Отвара се нови прозор за дијалог. 

Упутити ученике да у првом 

простору за куцање текста 

(HEADING) избришу постојећи текст 

коришћењем дугмета на тастатури 

backspace, а затим у пољу упишу 

наслов, односно текст: Срећан 8. 

март.  

Позвати ученике да у другом, већем 



при куцању текста. Обићи 

ученике и дати сваком 

одговарајућу сугестију. 

Објаснити ученицима 

како могу унети велико 

слово, како узвик и 

слично. Ученике који 

брже раде можемо 

позвати да помогну другу 

до себе.  

оквиру за куцање текста (TEXT BOX) 

опет избришу постојећи текст и 

упишу поруку за драгу жену. 

Понудити нека решења ( Мама, воли 

те твој... или Бако, волим те... ) 

Постоје још два простора за унос 

текста, где могу унети још текста. 

Дати предлог за унос текста (Да ми 

дуго живиш ти...) Ако не желе да 

додају текст, треба само да обришу 

постојећи текст.  

 

Позвати ученике да након уноса 

текста, испод прозора број 3, кликну 

на број 4. Отвориће се нови прозор за 

дијалог. Овде сугерисати ученицима 

да кликну на све црвене иксиће, јер 

наше честитке нећемо слати путем 

фејсбука и других друштвених 

мрежа.  

 

Позвати ученике да кликну на број 5 

испод прозора број 4. Отвориће се 

нови оквир за дијалог. Упутити 

ученике да кликну на на прво 

наранџасто дугме (Download PDF). 

Алат ће аутоматски направити 

честитку у пдф формату.  

 

Упутити ученике да отворе документ 

који је рачунар преузео са интернета, 

кликом на опцију Open. Кликом на 

дискету у горњем десном углу изнад 



 

 

документа отвара се прозор за 

чување документа. Сугерисати 

ученицима да укуцају своје име и 

презиме у пољу за унос текста и да 

изаберу место (по налогу наставника)  

на рачунару где да сачувају документ 

(радна површина, дељени 

докуманти...) 
 

Разговор о 

производу 

Позвати ученике да изнесу утиске о раду, да ли је било тешко, лако, 

занимљиво, досадно... Тражити да изнесу утиске о свом дигиталном 

производу, да ли им се допада честитка.  

Рећи ученицима да ће учитељ(-ица) послати мејлом мамама 

честитке за Дан жена, а за оне драге жене које немају мејл 

одштампаћемо честитку у боји, па ћете им предати тако.  

 

Коментар наставника: Ове честитке сам успешно урадила са ученицима првог и другог 

разреда,  без презентације, уз вербална упутства и индивидуализован приступ ученицима. 

Нама одраслима можда све ово изгледа компликовано, али деца ово (интуитивно) веома 

добро прате и усвајају. Све честитке сам сликала и помоћу новог веб алата Photo Peach 

(http://photopeach.com/?logout=true) направила презентацију свих честитки које се крећу у 

облику спирале уз музику ''Валцер цвећа'', П. И. Чајковског. Све честитке сам мејлом 

послала мамама, као и линк до презентације где се сви радови ученика крећу сложно уз 

музику. Маме су биле одушевљене првим дигиталним радовима ученика. Презентација 

наших честитки може се погледати на следећој адреси: 

http://photopeach.com/album/192helx#spiral.  


