
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС 

 

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

Наставница:  Наташа Симуновић 

  

Разред: IV 

Наставни предмет:  српски језик 

Наставна тема: језичка култура 

Наставна јединица:  Вишезначност речи 

Тип часа: обрада 

Циљ и задаци часа: 

 откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава, 

 уочавање и разумевање појаве да речи могу имати једно или више значења,  

 оспособљавање за разликовање основног и пренесеног значења речи,  

 упознавање са фразеологизмима и оспособљавање за тумачење фразеологизама који се 

користе у свакодневној комуникацији, 

 оспособљавање за формирање породице речи, као и за изналажење синонима,  

 развијање радозналости и истраживачког и стваралачког односа према језику и 

 богаћење речника. 

Наставне методе:  

метода разговора, демонстративна метода, метода писаних, односно куцаних радова, 

метода графичких радова, методу рада на тексту, илустративна метода.   

Облици рада: фронтални и индивидуални облик рада  

Наставна средства: 
 

рачунари, пауер поинт презентација, интернет, бесплатни веб 

алати или штампани наставни листићи  

Објекат рада:  

 

дигитална учионица или учионица 

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

Николић 

Етапе часа са временском артикулацијом: 

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



2. најава наставне јединице (1 минут) 

3. утврђивање садржаја и значења (4 минута) 

4. уопштавање, постављање правила (3 минута) 

5.  провера правила у новим примерима, квиз  (7 минута) 

6. језичка игра (7 минута) 

7. провера усвојеног градива (5 минута)  

8. самостални стваралачки рад (10 минута) 

9. домаћи задатак (2 минута) 

10. евалуација часа (3 минута)  

Ток часа 

Разговор о тексту и 

уочавање језичке 

појаве      

Читање текста у целини, а затим реченицу по реченицу. (Текст 

може бити презентован са рачунара преко пројектора, а може 

бити дат и на листићу ученицима.) Наставник подстиче ученике 

на уочавање основног и пренесеног значења речи. Наставник 

тражи од ученика да пронађу синониме одређеним речима или да 

покушају да објасне одређене речи, односно изразе. (На пример: 

Да ли је девојка пала испред дечака или реч допасти значи нешто 

друго? Да ли ова реч има основно или пренесено значење? Да ли 

су боје упале негде или реч упадњив значи нешто друго. Која реч 

има слично или исто значење као реч упадљив? Да ли је девојка 

стварно дечаку запала у око или израз ''запала за око'' има неко 

друго, пренесено значење? Да ли је невоља рупа у коју се упада 

или ''упасти у невољу'' има неко друго, пренесено значење? Да ли 

реч препасти значи пасти испред нечег или има неко друго 

значење? Да ли је са дечаковог срца заиста пао некакав камен или 

се овај израз значи нешто друго? Ако нам је неко стално ''на 

памети'' значи да нам неко седи на глави или овај израз има неко 

пренесено значење? Кад за неког кажемо да је ''у земљу пропао'' 

да ли то стварно значи да је упао у неку рупу у земљи или овај 

израз има неко друго значење? Које? 

Најава наставне Наставник најављује наставну јединицу. Ученици записују наслов 



јединице у свеске а наставник пише наслов на табли.  

Утврђивање 

садржаја и значења  

За све истакнуте речи и изразе треба одредити значење, тј. 

пронаћи речи и изразе са истим или сличним значењем: 

Запала ми је за око = Приметио сам је.Запазио сам је.Уочио сам 

је. 

Допада ми се =  Свиђа ми се. 

упадљиве боје =  уочљиве боје, јарке боје 

Напао ју је = Наскочио је на њу. 

Упала је у невољу = Задесила ју је невоља (проблем).  

у земљу пропасти = нестати  

имати нешто на памети = мислити о нечему, сетити се нечега  

препасти се = уплашити се 

испасти кукавица = понашти се као кукавица  

Пао ми је камен са срца = Лакше ми је било. 

Уопштавање, 

постављање правила 

Објашњење речи вишезначност.  

Слике могу имати више значења: 

              

Речи могу имати једно или више значења: 

 

Наставник тражи од ученика да објасне како разумеју овај графички 



приказ. Заједнички уопштавају језичку појаву вишезначности речи. 

 Провера правила у 

новим примерима, 

квиз   

Наставник упућује ученике на квиз, коме се приступа путем 

интернета:  http://www.classmarker.com/online-test/. Уколико нема 

могућности за то, може се дати и у штампаној верзији или се 

урадити усмено, фронтално. У овој етапи циљ је да се провери 

колико се добро ученици сналазе у сличним примерима, колико 

разумеју који изрази имају пренесено значење, који основно, као 

и да се види колико разумеју одређене изразе, које су имали 

прилике да сретну у литератури или свакодневном говору. 

Језичка игра  Шта је заједничко свим овим реченицама:  

Запала ми је за око. Упала је у невољу. Пао ми је камен са срца. 

Нисам ја пао са крушке! Као да је у земљу пропала! Одлука је 

пала. Испао сам кукавица. Напао ју је пас. 

(Одговор: пад) 

Игра – породица речи: ученици у свесци или путем веб алата 

Wordle (http://www.wordle.net/create) користећи именице, придеве 

и глаголе праве породицу речи, које воде порекло од речи пад. 

Упутство наставника:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речи, као и људи, имају своје породице. Речи у породици 

речи потичу од заједничког претка. Речи настале од речи 

ПУТ: путић, путељак, путарина, путник, путовање и друге 

припадају једној породици. 

Хајде да направимо породицу речи, које воде порекло од 

речи ПАД. 

 

 

ПАД 
падање 

нападач падати 

http://www.classmarker.com/online-test/
http://www.wordle.net/create


Провера усвојеног 

градива  

Ученици решавају тест од 6 питања у штампаној верзији или 

електронски тест, који се налази на адреси:  

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=NzAzMjkz8ICO 

Самостални 

стваралачки рад  

Ученици изаберу неки од израза који је наставник понудио и 

састављају кратку  причу у којој ће тачно употребити израз! 

Изрази су:  

 Пало ми је нешто на памет. 

 Пао ми је камен са срца. 

 Пала је у заборав.  

 Нисам ја пао са крушке. 

Домаћи задатак  Наставник задаје домаћи задатак: 

Изабери једну вишезначну реч (пут, глава, рука...)!  

Направи породицу речи окупљену око изабране речи! 

Пронађи изразе у којима изабрана реч има пренесено значење. 

Евалуација часа  Наставник даје упутство: 

На стикеру напишите утиске са часа!  

      Како је било? Како сте се осећали?  

      Је ли било тешко, забавно, досадно   

      или необично? 

      Шта вам се највише допало?  

      Шта вам се није допало? 

Залепите стикер на таблу!  

 

Прилог: 

 

Почетни текст намењен за уочавање језичке појаве:   

Допада ми се једна девојка. Носи хаљине упадљивих боја. Сигурно си је приметио. 

Међутим, мени је запала за око, када је једном упала у невољу. Напао ју је пас. Како сам 

се само тада препао! Пса је отерала жена, која је тада наишла. Пао ми је камен са срца, 

када сам видео да њој није ништа. Испао сам кукавица, јер нисам ништа предузео.  

Стално ми је она на памети. Мада, не виђам је данима. Као да је у земљу пропала.  

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=NzAzMjkz8ICO

