
 
ПЛАНИРАЊЕ 

 
ИЗБОР МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА, ПОСТАВЉАЊЕ ЦИЉА ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  

 

Међупредметн
е компетенције  
 

 Одговорно учешће у демократском друштву 
 Естетичка компетенција 
 Сарадња, 
  Комуникација 
 Целоживотно учење 

 

Циљ пројектне 
наставе  
 

Повезивање знања из наставних предмета са установом културе 

Исходи 
пројектне 
наставе  
 

 Ученици разумеју значај сарадње за остваривање заједничких циљева 
 Ученици разумеју значај одговорности за заједничка постигнућа 

Дефинисање 
циља пројекта  
 

ученици се кроз личну активност упознају са друштвеним вредностима 

Међупредметн
а корелација  
 

Историја, Српски језик и књижевност, Латински језик, Физика, Рачунарство 
информатика;Језик, медији и култура 

ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА 
 
Дефинисање 
 теме пројекта  
 

Музејска поставка- спој уметности и науке 

Дефинисање 
циља пројекта  
 

Развој друштвене свести и позитивног става према  култури 
Повезивање знања наставних предмета са установом културе 
Развијати критички однос према националној култури  
Развијање креативности 
Учествовање у радним задацима ван учионице тј. у музеју 
Развијање одговорности 
Упућивање ученика на установе културе као изворе информисања и стицање 
знања и вештина 

 
Исходи 
пројекта 
 

Ученик ће бити у стању да: 
  да повеже знања из историје, природних наука, српског језика и 

књижевности и латинског језика са музејском поставком  
 да истражи и објасни улогу уметности у животу и култури народа 
 да изнесе сопствено мишљење уважавајући туђе 
 да самостално уочи и наведе основне естетске и структурне особине 

уметничких дела 
 да прошири и обогати сазнајне и културне видике 



 
 да чита натписе на латинском језику ослањајући се на стечена знања, 

увиђа значење непознатих речи 
 учи да препозна естетска осећања код себе и да прави дистинкцију са 

уобичајеним , свакодневним (оним која не доживљава у сусрету са 
уметничким делима) 

 развија потенцијал да дела и утиче  у складу са овим осећањима 

 
ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАДАТАКА, ПОДЕЛА АКТИВНОСТИ 

 
Задаци  
 

1. Посетити Народни музеј у Београду 
2. Повезати значај научних сазнања (археологије, нумизматике) са 

уметничким достигнућима 
3. Слушати кустоса 
4. Постављати питања 
5. Фотографисати се поред изабране слике 
6. Од фотографија направити изложбу, репортажу  или презентацију   

 

Разред/одељење П ППП       Прв        I-3,4,5,6 
 

Облик рада  
 

 комбиновано: фронтални,индивидуални, групни 

Активности 
 ученика 
 

 Рад на часу 
 Посета музеју, упознаје се са концептом поставке Народног музеја 
 Пажљиво слуша излагање кустоса и адекватно реагује на њега 
 Разгледање поставки: праистирија, антика, нумизматичка збирка и 

 домаћи сликари 19. века 
 Фотографисање најзанимљивијег експоната без блица и припрема 

материја за презентацију 
 Припрема презентације  

 
Активности 
наставника 

 Сваки наставник у оквиру свог предмета указује на значај повезаности 
знања нпр. историја-веза са осталим природним (археологија, 
математика)и друштвеним наукама(историја уметности,етнологија); 
српски језик- веза књижњвности и уметничких дела (Ђура Јакшић 
песник и сликар); латински- значај музејских експоната за разумевање 
римске историје и латинског језика као и утицаја на европску културу и 
индоевропске језике;  физика- да велики научници могу изаћи из оквира 
струке нпр. Михаило Пупин и оснивати легате и финансирати рад 
сликара; ИКТ- како се у музејској поставци користи ИКТ или како уз 
помоћ ИКТ презеновати час из музеја 

 Припрема радни материјал 
 Планира посету музеју 
 Организује  групе ученика и договара се са кустосима 
 Наставник ће пружити своју помоћ ученицима и упутити на ресурсе и 

укључивање окружења 



 Усмерава на задатке у музеју 
 Наставник ће пратити рад ученика приликом прављења презентације, 

саветовати их и усмеравати 
 вредновање културног догађаја и пратећих задатака 

 
ОДРЕЂИВАЊЕ УЛОГА И ОДГОВОРНОСТИ, ВРЕМЕНСКЕ ДИНАМИКЕ, РЕСУРСА, ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 
 

Улоге и 
одговорности  
 

 Наставник ће пружити своју помоћ и упутити ученике на ресурсе и 
укључивање окружења 

 Ученици ће прикупљати податке везане за свој задатак 

 Наставник ће пратити рад ученика, саветовати их и усмеравати у 
претходним активностима 

 група ће заједнички урадити презентацију у којој треба да буду 
одабрани и равноправно заступљени резултати истраживања сваког 
учесника из групе 

Временска 
динамика  
 

Две недеље 

Ресурси  
 

Народни музеј, мобилни телефони, компјутери, панои 

Праћење и 
вредновање  
 

 циљ пројекта је реализован успешно 
  запажено је да је потребан дужи временски период ,  три- четири  

недеље како би задаци и продукти пројекта били успешно завршени 
 задаци су већим делом остварени. Број ученика је био мањи од 

планираног. Нису сви били једнако мотивисани и заинтересовани. Код 
израде задатака , нису све групе на време предале радове а неке групе 
нису ни завршиле. 

 Мало је теже ускладити музејске стандарде са школским часовима око 
 заказивања времена и броја ученика. Посета се заказује на 
edukacija@narodnimuzej.rs 

              координатор Јасмина Новаковић. Попуни се формулар и укратко 
саопште жеље за посету. 

 наставници су присутни заједно са ученицима приликом разгледања 
експоната, стога прате заинтересованост ученика, ангажовање, 
спремност на сарадњу и комуникацују са кустосом и групом 

 Такође процењују израду изложбе и одабир фотографија..да ли је 
обезбеђена добра међупредметна повезаност, помажу им да видео 
записе пребаце на  youtube 

 вреднују се објављени  радови 
 продукт пројекта су радови објављени на: 
 https://www.youtube.com/watch?v=F868m43ORkQ&list=PLP5SBi4nJ5ujR-

eNsDX1RNh57z_vHCf5s&index=1 
 https://istorijausportskoj.wordpress.com/ 
 http://sportskagimnazija.edu.rs/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F868m43ORkQ&list=PLP5SBi4nJ5ujR-eNsDX1RNh57z_vHCf5s&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=F868m43ORkQ&list=PLP5SBi4nJ5ujR-eNsDX1RNh57z_vHCf5s&index=1
https://istorijausportskoj.wordpress.com/
http://sportskagimnazija.edu.rs/


Наставници 
реализатори 
пројекта 

 Биљана Вукманов -наставник историје 
 Снежана Зорић- наставник српског језика и књижевности 
 Маријана Поповић- наставник латинског језика 
 Ивана Кнежевић- наставник физике 
 Сања Гачић- наставник рачунарства и информатике 
 Катарина Кадовић- наставник Језика, медија и културе 

 


