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Разред IV 

Општи циљ теме Преузимање одговорности и конструктивне иницијативе у 

тешким ситуацијама. Заштита права и правде.  

Кратак опис рада Рад представља интердисциплинарни приступ теми насиље 

међу вршњацима. Полазна тачка овог рада је прича ''Туча у 

дворишту'' о којој се дискутовало на часу грађанског 

васпитања, где је требало да ученици схвате да у ситуацији кад 

неко трпи насиље не треба гледати већ треба предузети 

конструктивне кораке, како би помогли оном ко је угрожен. 

На часу српског језика кроз управни и неуправни говор 

смишљамо реченице и ситуације, које су део акције 

спречавања насиља и туче. На часу од играчке до рачунара, 

пишемо дијалоге везано за решавање проблема – туче у 

дворишту.  

Предзнања ученика у 

коришћењу ИТ 

Ученици нису до сада похађали предмет од играчке до 

рачунара. Несигурни су у раду са тастатуром. Први пут сада 

креирају садржај путем неког веб алата/програма. 

Мотивација С обзиром да је насиље у порасту међу вршњацима, тема је 

врло актуелна и важна. Изазов је био повезати различите 

предмете око једне овакве теме.  

Коришћене 

рачунарске 

апликације, 

софтвери и алати   

- Мајкрософт офис 2007: Word, Power Point.  

- Google 

- Story Builder  

- Допдф (doPdf) 

 

 

 

 



ПРИКАЗ ПРВОГ ЧАСА 

 

Разред: IV 

Наставни предмет:  грађанско васпитање 

Наставна тема: Дечја права су универзална, једнака за све 

Наставна јединица:  Ставови о правди 

Тип часа: обрада 

 

Циљ и задаци часа: 

 

 Развијање саосећања код ученика са онима којима је 

угрожено неко право.  

 Оспособљавање за јасно изражавање својих емоција и 

ставова. 

 Развијање посвећености у одбрани својих, али и туђих 

права. 

 Оспособљавање ученика да трагају за конструктивним 

решењима у тешким ситуацијама.   

 Подстицање спремности да се предузме конструктивна 

иницијатива и изведе акција у име других људи, у циљу 

заштите права и правде 

 Подстицање на ненасилно (мирно) решавање проблема.  

Наставне методе:  

 

метода разговора, методу рада на тексту, демонстративна 

метода, метода писаних радова, метода усменог излагања.   

Облици рада: фронтални, групни и индивидуални облик рада. 

Наставна средства: наставни листић, свеска.  

Објекат рада: учионица 

Литература:  Приручник за наставнике: ''Грађанско васпитање – 

Сазнање о себи и другима 4'', Министарство просвете и 

спорта Републике Србије, 2004.  

 Приручник за родитеље ''Шта је данас било у школи'', 

Уницеф, Београд, Република Србија, 2008. 

Ток часа 

Уводни део часа      Питати ученике да дефинишу насиље, односно да објасне шта 



је насиље. Постављати и подпитања типа да ли је насиље ако 

неког ударимо да би се одбранили или заштитили себе и своју 

имовину.  

(Насиље је свако насилно понашање које има за циљ да 

намерно повреди другога и нанесе му бол).  

Најава наставне 

јединице 

Најавити наставну јединицу. Написати наслов на табли. 

Тражити да ученици напишу исто у свеске. Истаћи циљ часа. 

На овом часу ћемо говорити о насиљу, осећањима, правди, 

учесницима и посматрачима насиља. Покушаћемо да 

заједнички објаснимо насилне ситуације и да заједнички 

пронађемо најефикаснији и најбољи начин понашања у тим 

непријатним ситуацијама.  

Главни део часа 

 

Рад на тексту 

Објаснити начин рада ученицима. Добиће текст да прочитају, и 

то део по део са табелом (прилог 1). Добиће табелу за вођено 

читање и размишљање. У табелу ће писати оно што се од њих 

тражи након сваког прочитаног дела. (Циљ рада у табели је да 

повећа интересовање ученика за садржај, усредсреди пажњу 

ученика, обезбеди интерактиван однос са текстом и створи 

неку врсте илузије присутности у ситуацији која се описује.)  

Након првог дела текста, ученици треба да напишу/предвиђају 

шта ће се даље у причи догодити. Овом паузом усмеравамо 

пажњу ученика, будимо заинтересованост и чинимо их 

активнијим учесницима у причи. Када прочитају први део и 

запишу своје коментаре, дискутујемо у великој групи 

(одељење). Они читају шта су написали.   

Након читања другог дела текста, ученици треба да напишу 

како се осећају. Питати их да образложе зашто се осећају, тако 

како су написали да се осећају. Питати: Шта мислите да ће се 

даље десити? Дозволити да они који желе дају усмене 

одговоре.  

Након читања трећег дела, ученици треба да напишу шта би 

волели да се деси на крају. Након тога треба да известе шта су 



написали. Продубити мало разговор: Како се осећао дечак који 

посматра на крају? Зашто није реаговао? Како је могао да се 

осећа после своје такве реакције? Како се Богдан осећа на 

крају? Које му је право повређено? Да ли је неко реаговао од 

других посматрача целе ситуације? Шта мислите зашто нико 

није реаговао? Да ли је можда било и навијача? Да ли је 

требало одреаговати?Како? Да ли на насиље треба реаговати 

насиљем? Зашто не треба? Да ли је било више посматрача или 

оних који туку? Да ли је нешто могло бити другачије па да сви 

буду задовољни? 

Рад у малим групама 

1. Шта је Богдан могао да предузме да туча престане. 

Осмислите и одглумите ситуацију. 

2. Шта су други ученици – посматрачи могли да учине да туча 

престане. Осмислите и одглумите ситуацију. 

3. На који начин су дечаци који су тукли осмака могли да 

разреше проблем са осмаком? Одглумите ситуацију.  

Презентовање рада група у великој групи (одељење). Позвати 

ученике да прокоментаришу презентацију решења сваке групе.  

Завршни део часа 

 

Лично искуство 

Поразговарати са ученицима да ли су некада били у ситуацији 

да трпе насиље. Какав је осећај? Да ли је неко реаговао да вас 

заштити? Како сте се осећали тада? Да ли сте ви били некад 

у ситуацији да некога заштитите од насиља? Да ли су то 

урадили и на који начин? Тражити да објасне.  

Закључак 

Тражити да ученици донесу закљуак о томе колико смо 

одговорни да заштитимо своја и туђа права. Да ли и како треба 

реаговати када су нечија права угрожена? Да ли треба 

посматрати само или нешто и предузети да заштитимо своја 

или туђа права? Позвати ученике да гласно изнесу мишљења. 

 

 



Прилог 1 

Туча у дворишту – прича са табелом за вођено читање и размишљање 

А 

Богданова школа је као и све друге школе: права кошница. Нарочито за време одмора и у 

оном малом размаку – међусмени, када још ђаци из претходне смене нису отишли кућама, 

а друга смена већ пристиже! Богдан, као и многи други ђаци, воли да дође раније, у ту 

своју другу смену. То сви четвртаци раде! Тако је и било!  

Али, данас, све је било некако другачије! Чула се граја, вика. Тачно из правца школе, али 

Богдан, никако да види ни једног ђака у близини школе! Тек кад је ушао у школско 

двориште, имао је и шта да види! Сви ученици – њему се чинило цела школа – били су 

збијени у задњем делу дворишта, у оном делу испред фискултурне сале. 

Шта мислиш да ће се догодити?  

 

 

Б 

Крици, повици са свих страна – заглушују му уши! Није могао да разазна ни једну реч! 

Летеле су у кругу испред њега ноге, руке... Није могао да разазна чије... Не зна ни сам 

тачно колико је времена прошло, док није јасно видео дечака на земљи. Препознао је 

друга, осмака, који живи у његовој згради. Често иде код њега, због информација око 

игрица на компјутеру... Сад, овај лежи, згрчен, прашњав, поцепан... Јауче, запомаже... 

Ови око њега, као гладни пси на коску – поново се навраћају да га шутирају... Урлају... 

Око њих и дечаци и девојчице – нешто узвикују... Још...Још... Хоћеш још!? Tо је једино 

могао да разазна. 

Која осећања је текст пробудио у теби?  

 

 



Шта мислиш да се даље дешавало? 

 

 

 

В 

Из школске зграде излазила је бујица деце, која се (чинило му се) у секунди уливала у 

гомилу, која је окружила шутаче његовог друга из зграде... 

Хтео је да ово престане... Да позове некога... Кога да зове? Ноге никако да му се одлепе 

од храпавог бедема... Хтео је да врисне, али грло никако да пусти глас... И да улети у 

гомилу, шта може да се догоди?! Може ли један четвртак да смири разјарену групу 

старијих од себе? Школски полицајац тек треба да стигне у другу смену... Где ли је бар 

један наставник... 

Испред школе – све је било уобичајено: пролазници се у својој журби нису ни осврнули... 

Шта би волео/волела да се деси? 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ ДРУГОГ ЧАСА 

Разред: IV 

Наставни предмет:  српски језик 

Наставна тема: језичк (граматика) 

Наставна јединица:  Управни и неуправни говор 

Тип часа: обрада 

Циљ и задаци часа: 

 

 Усвајање појмова: управни и неуправни говор. 

 Стицање знања о три модела управног говора и начину 



њиховог писања. 

 Оспособити ученике да граде сва три модела управног 

говора.  

 Оспособити ученике да управни говор претварају у 

неуправни и обратно. 

 Оспособљавање ученика да у свакодневном говору 

препознају моделе управног говора. 

Наставне методе:  метода разговора, методу рада на тексту, демонстративна 

метода, метода писаних радова, метода усменог излагања, 

метода игре.   

Облици рада: фронтални, групни и индивидуални облик рада и рад у пару. 

Наставна средства: рачунар, Power Point презентација,  наставни листић, свеска.  

Објекат рада: учионица 

Литература:  ''Методика наставе српског језика и књижевности'', Милија 

Николић 

 Слике у презентацији:  

- http://dailysurge.com/2014/05/ca-city-plan-criminalize-

bullying-charge-children-young-5/   

- http://images.sodahead.com/profiles/0/0/1/6/6/0/2/5/3/bully-

52228384752.jpeg  

Етапе часа са 

временском 

артикулацијом: 

 

1.  разговор о тексту и уочавање језичке појаве     (3 минута) 

2. најава наставне јединице (2 минута) 

3. утврђивање садржаја и значења (8 минута) 

4. уопштавање, постављање правила (3 минута) 

5. провера правила у новим примерима, квиз  (9 минута) 

6. језичка игра (7 минута) 

7. провера усвојеног градива (7 минута)  

8. самостални стваралачки рад (6 минута) 

Ток часа 

 

Разговор о тексту и 

уочавање језичке 

Упутити ученике на текст (прилог 1), који су ученици имали 

прилике да упознају на часу грађанског васпитања. Сада 

тражимо од ученика да још једном прочитају текст, али да 



појаве      обрате пажњу на језик. Задаци за размишљање док читају: 

- Одредити ко прича причу. 

- Пронаћи и подвући текст који чине туђе речи, тачно онако како 

их је неко изговорио.  

Када ученици прочитају текст питати ко прича причу (Богдан) и 

тражити да наведу туђе речи које су пронашли у тексту (Још... 

Још... Хоћеш још!?). 

Питати ученике како зовемо туђе речи записане тачно онако, 

како  што их је неко изговорио. (Управни говор).  

 

 

Најава наставне 

јединице 

Покренути Power Point презентацију. Најавити наставну 

јединицу. Записати наслов на табли. Тражити да и ученици исто 

запишу у своје свеске. Истаћи циљ часа. Објаснити ученицима 

да ћемо на овом часу обновити знање о управном говору из 

трећег разреда. Обновићемо сва три модела управног говора. 

Обратићемо пажњу на записивање управног говора, али и 

научити шта је то неуправни говор.  

Утврђивање 

садржаја и значења  

Покренути слајд број 2. Позвати ученике да обрате пажњу на 

начин грађења првог модела управног говора. Питати их шта 

иде у првом делу реченице (пишчеве речи), који знак иде након 

тога (две тачке за навођење). Шта се одваја знацима навода? 

(Управни говор – тачно наведене нечије речи). Приказати 

ученицима слику и текст на слајду. Питати ученике прво шта 

говори дечак и каква је то реченица по значењу. Напоменути 

ученицима да када је у управном говору упитна реченица, 

упитник иде унутар наводника, а не споља. Позвати ученике да 

напишу у свеску први модел управног говора на основу слике и 

текста са слајда. Проверити усмено како су урадили и пустити 3. 

слајд - могуће решење. Исти поступак поновити и са преостала 

два модела управног говора. Све примере записују у свесци. 

Пустити слајд број 8 и тражити од ученика да препричају било 

који (сваки) модел управног говора, односно да испричају шта 

се догодило без навођења туђих речи. Треба да запишу пример у 



свесци. Показати пример на слајду број 8. 

 

Уопштавање, 

постављање 

правила 

Тражити од ученика да дефинишу шта је то управни говор. 

Тражити да објасне како се у писању разликује управни говор од 

осталог текста. Тражити да дефинишу шта је то неуправни 

говор. 

Приказати слајд број 9. Тражити да ученици запишу језичка 

правила.             

  

Провера правила у 

новим примерима  

Пустити ученицима 11. слајд и тражити да на основу слике са 

слајда, али и на основу текста и разговора са часа грађанског 

васпитања осмисле реченицу (I модел управног говора) којима 

би утицали на то да насиље престане.  Треба да забораве на 

страх и да слободно викну нешто када добију реч. После 

навођења ученичких примера усмено, позвати ученике да један 

пример запишу у свеску. Показати им могуће решење (12. слајд). 

Исти поступак урадити и за преостала два модела управног 

говора, само што треба инсистирати да ученици осмисле 

потпуно другачију реченицу у односу на први пример. Показати 

им и могуће примере са слајдова број 13 и 15.  Затим тражити да 

реченице из управног говора претворе у неуправни говор (16. 

слајд). Проверавати како ученици пишу. Тражити да неколико 

ученика гласно прочита написано. Показати им решења са 17. 

слајда. 

 

Језичка игра  

(Замишљени 

дијалог) 

 

Поделити ученике у мање групе од по четворо (спојити по два 

најближа пара у групу). Задатак је да осмисле разговор између 

два посматрача насилне ситуације. Замислите о чему они 

разговарају.  Један учесник можда не зна како је све почело, па 

пита другог како би сазнао неке детаље. Неко други жели да 

сазна разлоге туче па пита да му се објасни. Неко можда 

коментарише како му је жао дечака...  

Осмислите дијалог и запишите га користећи моделе управног 

говора и неуправни говор. Тражити да неке групе прочитају 

своје радове, а друге групе да препричају/односно испричају шта 

су написале користећи се неуправним говором.  



 

Провера усвојеног 

градива  

Најавити ученицима диктат (прилог 2). Прочитати га прво 

једном у целини, а затим реченицу по реченицу. Диктирање 

треба што више да одговара природном и изражајном казивањеу 

текста. Не треба наглашавати претерано места где се стављају 

реченични знаци. На крају прочитати текст још једном у целини. 

Провера написаног је у пару. Ученици размене свеске са паром 

из клупе. Ученици једни другима прегледају рад и исправљају 

евентуалне грешке. Приказати слајд број 20. Питати колико је ко 

имао грешака и како су задовољни како су урадили 

(самопроцена).  

Самостални 

стваралачки рад  

Тражити од ученика да, користећи управни и неуправни говор,  

опишу усмено ситуацију из свог искуства у којој је било и 

насиља у неком облику.  

 

Прилог 2 

Диктат 

У дворишту се појави дежурни наставник. ''Шта се овде дешава?’’, упитао је гласно. 

Ученици се окренуше према њему. Неко узвикну: ''Туку Немању!'' ''Престаните'', повика 

наставник, ''и дођите овамо!'' Када их је наставник позвао да престану и да дођу, сви 

послушаше. 

 

ПРИКАЗ ТРЕЋЕГ ЧАСА 

Разред: IV 

Наставни предмет:  од играчке до рачунара 

Наставна тема: Цртамо и пишемо 

Наставна 

јединица:  

Алат за писање у решавању конкретних проблема 

Тип часа: обрада 

Циљ и задаци часа:  Упознавање веб алата Story Builder-а. 

 Оспособљавање ученика за креирање дигиталне приче. 

 Стицање знања о начину уноса текста, избора боје, додавања 



музике, прегледа и дељења садржаја преко интернета.  

 Подстицање креативности и слободног изражавања 

 Подстицање за решавање задатака уз помоћ компјутера 

 Подстицање коришћења интернета у образовне сврхе. 

 Оспособљавање ученика за писање драмског текста.  

 Оспособљавање за конструктивно решавање тешких 

ситуација.  

 Развијање љубави према учењу. 

Наставне методе:  метода разговора, методу рада на тексту, демонстративна 

метода, метода практичних радова, метода усменог излагања.   

Облици рада: фронтални и индивидуални облик рада и рад у пару. 

Наставна средства: рачунар, Power Point презентација,  интернет, пројектор.  

Објекат рада: дигитална учионица 

Ток часа 

Уводни део часа 

   (разговор) 

      2 минута 

Питати ученике шта је то драмски текст, за кога се пише 

драмски текст, где се он изводи... Како изгледа драмски текст, 

од чега се састоји?  

 

Најава наставне 

јединице 

   1 минут 

Најавити наставну јединицу, записати наслов на табли. Тражити 

да и ученици запишу у свој блокчић/свеску наслов. Истаћи 

циљеве часа. На овом часу креираћемо драмски текст, само што 

неће бити дидаскалија (описа у загради које драмски текстови 

имају). Креираћемо лица приче и доделићемо им говор, који се 

може и одглумити. Радићемо помоћу алата на интернету, који се 

зове Story Builder. Записати назив алата. Упутити и ученике да 

запишу исто. Објаснити да је то алат за креирање дигиталних 

прича.  

Главни део часа 

32 минута 

Ученици могу радити у пару на овом задатку креирање 

дигиталне приче. Сугерисати ученицима да прво осмисле 

дијалог и запишу у свеску, па да затим пређу на израду приче 

путем алата на интернету. Тема ће (и даље) бити туча у 

дворишту.  

У разговору могу учествовати следећа лица: Богдан, 



посматрачи туче, насилници, дечак кога туку, наставник, 

директор, човек из обезбеђења, полицајац, родитељ... У 

разговору треба да учествују најмање два лица. Кроз разговор 

би требало да се види тежња конструктивним реаговањем у 

тешким ситуацијама. Требало би да прикажете ваш став о 

насиљу и дати пример како треба конструктивно одговорити 

на насиље. Најбоље дијалоге ћемо одглумити на крају часа.  

Ученике кроз упознавање непознатог веб алата водити путем 

Power Point презентације и објашњења која су у њој дата. (Види 

презентацију Дигиталне приче!) Објаснити ученицима сваки 

корак у креирању приче (именовање лица, избор боје за свако 

лице, унос текста, додавање наслова и аутора приче, додавање 

музике, преглед и дељење дигиталне приче). 

Завршни део часа 

        9 минута 

Тражити да ученици представе своје радове и прочитају дијалог. 

Питати одељење за мишљење, коментар. 

Замолити неколико ученика (парова) да одглуме свој дијалог. 

 


