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 ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС – ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ                                   

ОДЕЉЕЊА: 1/ 3, 4, 5, 6 

Месец: новембар                                                                                                                                                                    школске 2018/19. 

Наставна област   ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ У СТАРОМ ВЕКУ   

Наставна јединица  Култура Старог истока  

Циљ часа   развијање радних вештина; израда материјала за писање у државама Старог истока. Израда 
глинених плочица, прављење посуђа, скулптура и папирусног свитка 
-помоћи им да на основу раније стеченог знања дођу до сазнања о култири у државама 
Старог истока  

Очекивани исходи  
Ученик ће бити у стању да:  

 идентификује порекло и процени сазнајну вредност различитих извора на основу њихових спољних и 

садржинских обележја (бира текстове и речи које ће исписати на глиненој плочици из Епа о Гилгамешу 
Хамурабијевог законика, употребу бројеве или тек по неку реч) 

 учествује у организовању и спровођењу заједничких школских активности и активности које подстичу 
друштвену одговорност (припрема изложбу радова) 

 пореди и илуструје примерима одлике свакодневног  живота међу различитим цивилизацијама старог века 
(бира из египатског живота ликовне мотиве које ће осликати) 

 уочава присуство и препознаје важност тековина цивилизација старог века у савременом свету.( уочава разлику 
савремених и старих материјала за писање, као и технике писања, употреба алата за писање, прављење 
лепка, боје) 

 

Међупредметне 

компетенције 

Историја- израда материјала за писање од глине ( скулпура или посуда ) и папирусног свитка 
и употреба писма (клинастог или хијероглифи) 
Ликовна култура- осликавање папирусног свитка  и бојење глинених посуда и скулптура 
Српски језик и књижевност- Еп о Гилгамешу, анализа дела који је писан клинастим писмом 
Математика- математичка знања у сумерско- вавилонско-египатској култури 

Планиране активности 

ученика  
‒ рад у групи (по 4 ученика у групи); 
‒ по избору ради са глином- прави глинену плочицу, пише клинастим писмом 

(бројеве) или прави посуду/скулптуру од глине;  
‒ прави папирусни свитак од исечених папирних трака и прави лепак од брашна и 

воде 
‒ води рачуна о хигијени у учионици 
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Планиране активности 

наставника  
  

‒ дели ученике у групе 
‒ даје материјал за рад (штампани материјал-копије клинастог писма и бројева, 

брашно, штапиће за писање, глину, папирне траке) 
‒ објашњава и даје инструкције за рад 
‒ прати и вреднује рад и понашање ученика.  

Провера остварености исхода  
‒ свака група је оставила материјал да се осуши (глинене плоча и посуда /скулптура или папирусни свитак) 
‒ вреднује се активност у групи и однос према раду 
‒  исход рада- креативност, естетика при обради материјала који ће на часовим ликовног осликати  
‒ Изложба радова у холу школе 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА: 

- Наставникова припрема за час 

- Временска артикулација 
- Подела рада 
- Рад у групама 
- Мотивација 
- Креативност 
- Процена часа- на основу евалуационог листа који попуњавају ученици 

 
      

 

   Наставник историје  

Биљана Вукманов 
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Евалуација  часа 

Наставникова припрема за час је прилично захтевна. Дуго траје. У августу је планиран огледни час у годишњем плану. 
Наставна средства прецизно планирана и ушла у финансијски план. Школа је купила  материјал глину, папир, хамере, бојице.  

За наставника још доста детаља при припреми:  

 штапићи за писање, пластични ножеви за обликовање, старе новине, брашно, чаше за воду, четке за мазање. 

 Фотокопирати клинаста писма и поделити материјал 

 Припремити евалуационе листиће за ученике 

 Припремити потврде за наставнике – госте 

 Евидентирати групе- колико ученика и шта раде 

 Обезбедити простор за одлагање завршених радова  
 

 Временска артикулација- уз добру припрему наставника довољан је један школски час од 45 минута 
 
Подела рада-  У групама је било 3 до 5 ученика. Најчешће је било око 5 група по одељењу. Укупно је радило 84 ученик. 
Рад у групама-  Свака група добила је ½ паковања школске глине. Било је довољно за рад. Сами су се договарали о подели 
посла. Неки су изделили сваком по део и сваки ученик је урадио рад, неке групе су се делиле по врсти посла тј. једни су 
правили плочицу а други писали... 
Мотивација- по наставником запажању један ученик од 84 није радио. Већина је била запослена.  
Креативност- су показали  на делу. Многи се  до сада  нису сусретали са оваквим начином рада. Трудили су се да обликују, да 
пишу, да саставе текст, размишљали, преправљали, помагали једни другима... 
Процена часа- Ученици су добили листиће са питањима. Наставник је њихове резултате пребацио у електронску анкету ради 
лакше обраде. На основу евалуационог листа који су попунили ученици резултат је следећи  
https://docs.google.com/forms/d/1u5OLJF6n8RqQxhHKnUw78_Dl4XElEknLd6cdZkor4X4/edit#responses 
 
У већини случајева им се допада стваралачки метод рада, рад у групи и мотивисани су да раде на овај начин.  
Овај час могао би да прерасте у пројекат јер ће на часу ликовног осликати своје радове, на часу математике  радити 
задатке везане за најстарији период Старог века, на часовима српског обрађују Еп о Гилгамешу. Припремамо изложбу од 
радова... а после ко зна можда организују и продајну изложбу. Исходи понекад могу и сами да се наметну као след 
догађаја. Наставник који је реализовао час је задовољан. 
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ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ, 

ПОЗИВАМ ВАС ДА ПРИСУСТВУЈЕТЕ ОГЛЕДНОМ ЧАСУ  

ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА 

ТЕМА : КУЛТУРА СТАРОГ ИСТОКА 

ЗАДАЦИ:  

 ИЗРАДА ГЛИНЕНИХ ПЛОЧИЦА И ПАПИРУСНИХ СВИТАКА  

  УПОТРЕБА КЛИНАСТОГ ПИСМА 
 

ЧАСОВИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА: 

ЧЕТВРТАК  15.11.2018. 

- 3. ЧАС - 1/3 
- 6. ЧАС - 1/5 
- 7. ЧАС - 1/4 
ПЕТАК   16.11.2018. 

- 7.ЧАС -  1/6                                                                             Наставник историје                           
Биљана Вукманов 
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Евалуациони лист 

1. Да ли ти је предавач јасно пренео циљ 

задатка ? 
1               2                 3                      4                         5 

не      слабо   делимично    већим делом     у потпуности 

2. Да ли ти се допада стваралачки метод рада?  

1              2                   3                    4                              5 

не     слабо   делимично  већим делом    у потпуности 

 

3. Да ли ти се допада рад у групи?  

1               2                 3                      4                         5 

не      слабо   делимично    већим делом     у потпуности 

4. Да ли си више мотивисан за рад на сличним 

задацима ?  
1              2                 3                       4                           5 

не      слабо   делимично      већим делом        у потпуности 
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ПОТВРДА 

Потврђујем  да је наставник _________________________ 

присуствовао/ла реализацији огледног  часа у оквиру наставе 

историје на тему „ Култура Старог истока “  

 дана  15/16. 11. 2018.  у _______ одељењу. 

 На основу Правилника о стручном усавршавању у 

оквиру установе Спортске гимназије учесник може добити  

____ бода. 

 Аутор и реализатор часа Биљана Вукманов, наставник историје 

 ПОТВРДА 

Потврђујем  да је наставник _________________________ 

присуствовао/ла реализацији огледног  часа у оквиру наставе 

историје на тему „ Култура Старог истока “  

 дана  15/16. 11. 2018.  у _______ одељењу. 

На основу Правилника о стручном усавршавању у оквиру 

установе Спортске гимназије учесник може добити  ____ бода. 

 Аутор и реализатор часа Биљана Вукманов, наставник историје 

 

ПОТВРДА 

Потврђујем  да је наставник _________________________ 

присуствовао/ла реализацији огледног  часа у оквиру наставе 

историје на тему „ Култура Старог истока “  

 дана  15/16. 11. 2018.  у _______ одељењу. 

 На основу Правилника о стручном усавршавању у 

оквиру установе Спортске гимназије учесник може добити  

____ бода. 

 Аутор и реализатор часа Биљана Вукманов, наставник историје 

 

 ПОТВРДА 

Потврђујем  да је наставник _________________________ 

присуствовао/ла реализацији огледног  часа у оквиру наставе 

историје на тему „ Култура Старог истока “  

 дана  15/16. 11. 2018.  у _______ одељењу. 

На основу Правилника о стручном усавршавању у оквиру 

установе Спортске гимназије учесник може добити  ____ бода. 

 Аутор и реализатор часа Биљана Вукманов, наставник историје 

 

ПОТВРДА 

Потврђујем  да је наставник _________________________ 

присуствовао/ла реализацији огледног  часа у оквиру наставе 

историје на тему „ Култура Старог истока “  

 дана  15/16. 11. 2018.  у _______ одељењу. 

 На основу Правилника о стручном усавршавању у 

оквиру установе Спортске гимназије учесник може добити  

____ бода. 

 Аутор и реализатор часа Биљана Вукманов, наставник историје 

ПОТВРДА 

Потврђујем  да је наставник _________________________ 

присуствовао/ла реализацији огледног  часа у оквиру наставе 

историје на тему „ Култура Старог истока “  

 дана  15/16. 11. 2018.  у _______ одељењу. 

 На основу Правилника о стручном усавршавању у 

оквиру установе Спортске гимназије учесник може добити  

____ бода. 

 Аутор и реализатор часа Биљана Вукманов, наставник историје 
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