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  ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 



ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

1.Тема  Клима у одељењу 

1.Час Стварање позитивне климе у одељењу 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни 

Методе рада Разговор, дискусија,  

 Средства  Папир већег формата, фломастери маркери 

Циљ Стварање позитивне климе у одељењу, подстицање сарадње и 
тимског рада, и добре комуникације на релацији ученик –ученик и 
ученик -учитељ   

ТОК ЧАСА 

1. корак Испред одељења на једној клупи ставити црвене, жуте  и плаве стикере. 
Ученици имају задатак да узму један стикер и да га залепе на таблу, ако се 
у нашем одељењу осећају лоше онда треба да залепе црвени стикер, ако 
се осећају добро, жути, а ако нису сигурни плави. Након што сваки ученик  
лепи на таблу свој стикер, учитељ тражи мишљење ученика о клими у 
одељењу, води се дискусија и учитељ црта графикон климе у одељењу на 
раније припремљеном плакату. 

 
2. корак Ученици се деле у 4 групе. Групе добијају ситуације које треба да 

анализирају и  дају  своје мишљење ко је у праву, а ко не, ко је добро 
поступио и ко је лоше поступио. Учитељ ће узети ситуације које се 
најчешће дешавају у одељењу. То могу бити следеће ситуације: 

 група девојчица иде свакога дана заједно кући. Једног дана Маја је 
одбила да иде са њима кући, и кренула кући дргим пиутем који је 
био дужи. Била је љута на своје другарице зато што су рекле да је 
њена кућа ружна и да има најлон на прозорима, то им је било јако 
смешно. (Маја је живела у кући која још увек није била завршена)... 

 Душан је заборавио да напише домаћи задатак, па је сео да га 
напише пре почетка часа. Милица је отворила своју свеску и рекла 
Душану да препише. То је засметало Стеви који је Душана пријавио 
учитељици чим је ушла.  

 Михаило је већ трећи пут закаснио ове седмице. Када га је 
учитељица питала зашто  опет касни, видно збуњен, Михаило је 
покушавао да смисли изговор. Наташа се гласно насмејала, што је 
посдстакло осталу децу да се насмеју, то је расплакало Михаила. 
Шта је све могло да буде разлог Михаиловог кашњења у школу. 
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 На часу физичког учитељица је донела једну лопту. Дечаци су 
желели да играју фудбал, а девојчице су желеле да играју одбојку. 
Учитељица није желела да се меша, желела је да ученици сами 
постигну договор. Како? 

Свака група добија папир већег формата и фломастере маркере. Задатак 
је да разреше сваку ситуацију и да решење прикажу на плакатима, 
цртежима, речима, знацима, бојама... 

3. корак Рад по групама 

4. корак Презентовање разрешења ситација и дискусија у одељењу након 
презентације сваке групе. 

5. корак Доношење заједничких  закључака односу и комуникацији у нашем 
одељењу. Циљ часа да деца размисле о клими у нашем одељењу и да 
буду спремни да мењају себе, али и друге како би атмосфера у одељењу 
била што боља. 

6. корак Задаци за групе за следећи час. Групе остају у истом саставу. Свака група 
добија задатак да до следећег часа у оквиру своје групе анализирају 
следеће теме и да се припреме презентацију  за следећи час. 

 Знам шта је другарство (припремити пословице и изреке о 
другарству) 

 Предности сложног одељења и шта да учинимо да будемо још 
сложнији 

 Обавезе и права нас ученика 

 Како да будемо толерантнији 
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1.Тема  Клима у одељењу 

2.Час Стварање позитивне климе у одељењу 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни 

Методе рада Разговор, дискусија,  

 Средства  Папир већег формата, фломастери маркери 

Циљ Стварање позитивне климе у одељењу, подстицање сарадње и 
тимског рада, и добре комуникације на релацији ученик –ученик и 
ученик -учитељ   

ТОК ЧАСА 

1.корак Учитељ сваком ученику даје по један стикер на коме ће сваки ученик 
написати шта му највише смета у одељењу. Сви стикери се лепе на 
плакат.  Затим учитељ чита гласно проблеме које су деца навела и 
заједнички их  класификују на плакатима различитих боја. Затим на 
сваком од плаката се на крају напише заједнички проблем.  (Ако има 
мало плаката, значи да одељење иде добрим путем) 

2.корак Води се дискусија о уоченим проблемима, шта то свима смета 
(учитељ мора водити рачуна да се сва деца не жале на истог 
ученика, ако претпостави да се тако нешто може десити тражиће од  
деце да не наводе имена) Учитељ координира и усмерава дискусију 
ка разрешењу уочених проблема. 

3.корак Презентација домаћих задатака: 

 Знам шта је другарство (припремити пословице и изреке о 
другарству) 

 Предности сложног одељења и шта да учинимо да будемо још 
сложнији 

 Обавезе и права нас ученика 

 Како да будемо толерантнији 
Дискусија у одељењу након презентације сваке групе. 

4.корак Изваче се се закључци, шта то може да поправи климу у одељењу. 
(Презнентације  остају залепљене на зиду у учионици)  

5.корак Писање заједничке песме , свако слово речи толеранција 
представља један стих. 
Толерантан значи трпељив 
О 
Л 
Е  
Р 
А 
Н 
Ц 
И 
Ј 
А  

6.корак Лепљење презентације са песмом на зид. 
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1.Тема  Клима у одељењу 

3.Час Стварање позитивне климе у одељењу 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни 

Методе рада Разговор, дискусија,  

 Средства  Папир већег формата, фломастери маркери, папир/свеска са темама ) на 
свакој страни свеске једна тема, 2 ученика= једна свеска), неки 
инструмент који производи гласан звук (звонце, пиштаљка, звечка...)  

Циљ Стварање позитивне климе у одељењу, подстицање сарадње и тимског 
рада, и добре комуникације на релацији ученик –ученик и ученик –учитељ. 
Кроз анализу међусобних разлика и сличности подизати ниво свести код 
ученика да су управо те разлике и сличности оно што нас спаја и што ће 
нам помоћи да побољшамо климу у нашем одељењу. Оснаживање 
повучених ученика за активно учешће у активностима у одељењу и шире, 
и подстицање ученика за прихватање сваког члана колектива.   

ТОК ЧАСА 

1.корак На табли је залепљна људска фигура, подељена на црну и белу страну. 
Ученицима поделити стикере у две боје нпр. Црвена и жута. Ученици који 
добију црвену боју на свом листићу пиш по једну лошу особину, а они који 
имају жути листић пишу по једну добру особину. 

 
2.корак Након излиставања особина и препознавања особина које поседују 

ученици. Прво се говори о добрим особинама, а затим о лошим. 
Подстицање ученика да размисле о проблемима у одељењу и о њиховом 
решавању.  
Хајде да упознамо боље једни друге.  

3.корак Играмо се детектива 
Ученици добијају листове на којима је нацртан лик дечака или девојчице. 
Свако дете треба поред лика да упише најмање шест својих карактерних 
особина.  

                                  
4.корак  Сви листићи се измешају и сваком ученику се подели по један листић. 

Задатак је да препознају особу са листића и да провере да ли су били у 
праву. Ако се добро међусобно познају брзо ће се препознати.   

5.корак 
Дискусија на вртешци. Ученици добијају задатак да дискутују о темама 
везаним за климу и проблеме у нашем одељењу. За групе је учитељ 

 Затим се лоше особине лепе на црну страну, а добре особине на 

белу страну. Листање  особина које су деца написала, уколико 

учитељ мисли да је нека од особина изостављена може их 

дописати на одговарајућој боји стикера.     
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направио свеску са темамам о којима треба дискутовати. Како се спроводи 
дискусија? Направити дупли круг од столица, столице поставити у 
паровима једну према другој. Поделити ученике у две групе и распоредити 
их у круг формиран столицама. Свеске са темама дати ученицима у 
унутрашњем кругу. Ученици бирају тему за дискусију и о изабраној теми 
дискутују са учеником преко пута себе неколико минута. Прво питање 
постављају ученици спољашњег круга. Дискусија се прекида када се чује 
унапред договорени знак (звоно, пиштаљка...). Сада ученици из 
унутрашњег круга предају свеску ученицима у спољашњем кругу. Ученици 
спољашњег круга се померају за једно место у смеру казаљке на сату и 
сада они одређују тему за дискусију, па се поступак понавља. Након 
договореног знака свеска поново прелази код ученика унутрашњег круга , а 
ученици спољашњег круга се опет померају за једно место у смеру казаљке 
на сату.   Дискусија може да траје све док се круг не врати у првобитан 
положај, али не мора. 
Атмосфера може бити веома живахна и ученици могу постати веома 
гласни, то може активирати и подстаћи на учешће и оне повучене и 
стидљиве ученике. Уколико је број ученика непаран оставити једну столицу 
празну , тако да при свакој промени један ученик не учествује.  
Теме за дискусију: 

 Другарство 

 Толеранција 

 Обавезе у школи 

 Права сваког ученика 

 Искреност 

 Правда 

 Најбољи пријатељи 

 Помоћ у невољи 

 ... 

 

6.корак 
Анализа и оцена пленума (око 10 минута) 

Питања: 

 Које теме су биране, а које су избегаване. 

 Шта су ме питали? 

 Ко ме највише изненадио питањем? 

 Које теме су се понављале? 

 Шта је било пријатније: Да вас питају или да ви будете питани? 
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2.Тема  Учење 

4.Час Различите технике учења 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

 Средства  Тестови, дијаграми, картице са описом стила учења, портфолио 

Циљ Повећавање свести о чињеници да свако учи на свој начин; Повећавње 
свести о властитом стилу учења; упознавање потенвијала сваког ученика и 
развијање слабијих страна ученикове личности; Оспособљавање ученика 
за различите приступе учењу; 

ТОК ЧАСА 

1.корак Рад на самопроцењујућем тексту  (У прилогу).Ученицим за рад на тесту 
дати онолико времена колико им је потребно, док ученици раде учитељ 
прати њихов рад, даје додатна упутства, објашњава појмове који неким 
ученицима нису јасни... 
 

2.корак Анализа теста. Ученициимају задатак да саберу све стубце, а затим да у 
дијаграму испод теста ставе тачке на све четири координатекоје одговарају 
њиховим КИ; РП; АР; АЕ резултатима. Повежите тачке са линијама да 
добијете облик змаја. На крају ће ученици добити стил учења који се може 
развијати. 

3.корак Када ученици  сами или уз помоћ учитеља дефинишу свој стил учења, 
узеће картице са на кохима су дефинисане карактеристике, недостаци, 
предности и начин развијања . 
Добијене картице тестове и дијаграме ученици ће чувати у свом 
портфолију.                                

4.корак У завршном делу часа се води дискусија о томе да ли су задовољни 
открићем стила учења, на који начин ће покушати да унапреде свој стил 
учења... 

Пилог 

Тест, откривање властитог стила учења – самопроцењујући тест 
Упутство: 

 Од вас се тражи да попуните 12 реченица. 

 Свака има 4 завршетка. 

 Поређајте завршетке за сваку реченицу на основу тога  како се свака од 
њих уклапа са вашим начином учења, нпр:  
 

4                       2                    3                         1 

Када учим: Сретан сам     Брз сам     Логичан сам     Пажљив сам 

Упамтите: 

4= Највише ми одговара 

3=Релативно ми одговара 

2=Слабо ми одговара 

1=Најмање ми одговара 
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1.Када учим: 

Волим да 
укључим своја 
осећања 

 

Волим да 
гледам и учим 

 

 

волим да 
размишљам о 
идејама 

 

Волим да радим 
нешто  

 

 

 

2.Најбоље учим 
када: 

 

Верујем својим 
предосећањима 
и осећањима 

 

Пажљиво 
слушам и 
гледам 

 

Ослањам се на 
логично 
размишљање 

 

Радим напорно 
да бих све 
завршио 

 

3.Када учим: Имам јака 
осећања и 
реакције 

 

Брзо одустајем 
и уздржан сам 

 

Склон сам 
промишљањима 

 

Одговоран сам 
за ствари 

 

4.Учим са:  Осећањима 

 

Посматрањем 

 

Размишљањем 

 

Чињењем  

 

 

5.Кад аучим: Отворен сам за 
нова искуства 

 

Гледам 
проблем са свих 
страна 

 

Волим да 
анализирам 
ствари, 
рашчлањујем их 
на делове 

 

Волим да 
испробавам 
ствари 

 

6.Када учим: Интуитиван сам 
(радим по 
интуицији) 

 

Посматрач сам 

 

 

Логичар сам 

 

Активан сам 

7.Најбоље учим: Из личног 
односа 

Посмартања  Рационалних 
теорија 

Могућности да 
испробам и 
вежбам 

 

8.Када учим: Осећам се 
лично 
укљученим у 
ствари 

Дам себи 
времена пре 
деловања 

 

 

Свиђају ми се 
идеје и теорије 

Волим да видим 
резултат свог 
рада 

9.Најбоље учим 
када: 

Се ослањам на 
своја осећања 

 
 

Ослањам се на 
своја опажања 

 
 

Ослањам се на 
своје идеје 
 
 

Када могу сам 
да испробам 
нешто 
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10.Када учим: 

 

Особа сам која 
прихвата 

 

Резервисана 
сам особа 

 

Рационална сам 
особа 

 

Одговорна сам 
особа 

 

11.Када учим: Укључим се 

 

          

Волим да 
посматрам 

 

Процењујем 
ствари 

 

Волим да сам 
активан 

 

 

 

12.Најбоље 
учим када: 

Сам 
пријемчљив и 
без предрасуда 

 

 

Пажљив сам 

 

 

Анализирам 
идеје 

 
 

Практичан сам 

 

 

Укупан број 
поена из сваког 
ступца 

Стубац 1 

 

 

КИ 

Стубац 2 

 

 

РП 

Стубац 3 

 

 

АР 

Стубац 4 

 

 

АЕ 

У доњем дијаграму ставите тачку на сваку од четири координате које одговарају 
вашим КИ; РП; АР; АЕ резултатима. Повежите тачке са линијама тако да добијете 
змаја. 
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Облик и позиција  „змаја“ показује које начине учења највише, а које најмање 
користите. Унесите ваше резултате са четири модела КИ, РП, АР, АЕ и одузмите како 
је назначено
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Сада имате профил учења који се може развуијати.аа 
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Опис стилова учења: 

Акомодативни стил учења 

Комбинује методе учења од конкретног  
искуства и апстрактног експериментисања 

Карактеристике: 

 Примарно уче из практичног искуства 

 Уживају у остваривању планова и 
личном укључивању у активности; 

 Понашање у складу са интуитивним 
искуствима радије него са логичком 
анализама 

 У решавању проблема више се 
ослања на људе због информација 
него на властите техничке анализе 

Предности: 

 Завршавање послова, лидерство, 
преузимање ризика 

Недостаци: 

 Не прихватање сугестије, практичних 
планова, циљева 

 

Склоности професијама: 

Менаџмент, државна управа, 
администрација у образовању, маркетинг, 
малопродаја 

Развијање овог стила учења: 

 Посветите се циљевима 

 Тражите нове згодне прилике 

 Утичите на друге и предводите их 

 Будите лично укључени 

 Сарађујте са људима 

 

Дивергентни стил учења : 

Комбинује кораке учења из конкретног 
искуства и рефлексивног посматрања 

Карактеристике: 

Предности: 

 Имагинативне способности, 
разумевање људи, генијалност идеја 

Недостаци: 
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 Најбољи су у сагледавању 
конкретних ситуација са различитих 
тачки гледишта 

 Радије посматрају него  предузимају 
акцију 

 Имају широке културне интересе и 
воле да сакупљају информације 

 

 Немогућност препознавања 
проблема и повољних прилика 

Склоност професијама: 

 Кнјжевност, позориште, телевизија, 
новинарство, социјални рад, 
психологија, полиција, болничка 
служба; 

 

Развијање овог стила учења: 

 Будите отворени за људска осећања 

 Развијајте способности процењивања 

 Слушајте непристрасно 

 Сакупљајте информације 

 

Конвергентни стил учења 

Комбинује  кораке учења од апстрактног 
размишљања и активног експериментисања 

Карактеристике: 

 Проналажење практичне употребе 
идеја  и теорија 

 Доношење одлука базираних на 
проналажењу решења за питања и 
проблеме 

 Радије савладавање техничких 
проблема и задатака него 
друштвених и међуљудских односа 

Предности:  

 Решавање проблема, доношење 
одлука, дедуктивно резоновање, 
дефинисање проблема 

Недостаци: 

 Недостатак фокуса, 
непреиспитивање идеја, раштркане 
мисли 

Склоност професијама: 

 Рударство, шумарство, 
пољопривреда, економија, 
грађевинарство, информатика, 
физика, медицина 

Развијање овог стила учења: 

 Стварање нових начина размишљања и деловања 

 Експериментисање са новим идејама 

 Избор најбољег решења 

 Постављање циљева 

 Доношење одлука 

 

Асимилативни стил учења 

Комбинује кораке учења од апстрактног 
размишљања и рефлексивног посматрања. 

Карактеристике: 

 Разумевање великог броја 
информација и њихово стављање у 

Предности: 

 Планирање, стварање модела, 
дефинисање проблема, развијање 
теорија 

Недостаци: 

 Неспособност учења на грешкама, 



ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

сажету логичку форму 

 Заинтересованост за апстрактне 
идеје и концепте 

 Налазе да је важније да теорија има 
логичку чврстоћу  од  практичне 
вредности 

 

несистематски приступ 

Склоност ка професијама: 

Образовање, министарство, социологија, 
законодавство, математика, физика, 
биологија 

Развијање овог стила учења 

 Организовање информација 

 Изградња појмовних модела 

 Тестирање теорија и идеја 

 Дизајнирање експеримената 

 Анализирање података 
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2.Тема  Учење 

5.Час Увежбавање различитих техника учења 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  пак папир, фломастери, папири са текстом и методом учења  
http://www.slideshare.net/fullscreen/okcentar/smisleno-ucenje/10 
 

Циљ Побољшати успех у учењу, степен писменог изражавања подићи на 
виши ниво. Подстицање смисленог учења. 
Упознавање са различитим техникама учења и избор најповољније  
техникеу зависности  од  градива  и  потреба  ученика. Вратити  
самопоуздање и  ојачати 
вољу ученика указујући на то да се сваки проблем може савладати 

ТОК ЧАСА 

1.корак Ученицима представити смислено учења кроз 

презентацију  http://www.slideshare.net/fullscreen/okcentar/smisleno-ucenje/10 
.  Нагласити да постоје разне технике учења, али да је најважније да 
учење буде смислено, тј. Да се не учи „напамет“. 
Након презентације ученици ће се изјаснити подисањем картице 
одређене боје (једна боја, једна техника)  коју технику сами преферирају 
– то су технике учења које смо практиковали на часовима. Оно 
најважније из презентације учитељ је написао на хамеру и залепио на 
табли. Заједнички још једном пређе са ученицима како се смислено учи. 
(временски ток 5 минута)  

2.корак  Ученици  ће  се  сами  поделити  у   групе  према  методи  коју  хоће  да  
истраже. Ученицима сугерисати да се определе за технику коју су до 
сада најмање користили. Свака група има исти текст (узети неки текст из 
природе и друштва који тек треба да се 
обрађује). Једна група ће обрадити текст методом од  
текста до  табеле,  друга  цртањем  мапа  ума,  трећа  израдом  резимеа, 
док  ће  четврта група  обрадити  текст  методом  учење  по  страницама. 
 Групе  ће  свој  рад представити на хамеру.   
(временски ток 15 минута)  

3.корак Вође  група  у  кратким  цртама  представљају  своју  методу  учења  
 примењену у раду на тексту. 
Износе главне предности и недостатке које су уочили. По могућству   
предлажу  и  предмет  (предмете)  где  би  ова  техника  учења  дала  
најбоље резултате.  
(временски ток 10 минута)  

4.корак  На  основу  презентација  група,  ученици  заједно  учитељом 
одређују која метода је најприкладнија за савладавање   
(које врсте) градива.  
(временски ток 10 минута)  

5.корак Учитељ изводи закључак да међу приказаним техникама учења треба 
изабрати ону која ученику највише одговара за дато градиво чиме ће 
повећати ефикасност учења. 
Такође  их  саветује  да  треба  да  користе  и  друге  методе,  које  ће  са 
 њиховом недељном расподелом времена имати видљив успех.  

(временски ток 5 минута)  

http://www.slideshare.net/fullscreen/okcentar/smisleno-ucenje/10
http://www.slideshare.net/fullscreen/okcentar/smisleno-ucenje/10
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2.Тема  Учење 

6.Час Како постићи бољи успех на писменој вежби из српског језика 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

 Средства  Папир за писање оловке 

Циљ Побољшати успех у учењу, степен писменог изражавања подићи на виши 
ниво. 

ТОК ЧАСА 

1.корак Објаснити  ученицима  да ће  овакав  начин  вежбања  за  писмене   
задатке  и  тестове моћи да примењују и код куће 

2.корак  Поделити ученике у разреду на неколико група (4 ‐ 5 чланова). С  
обзиром да су у питању писмене провере знања из језика, претпоставља
 се да ће обухватити више типова  задатака  различите  тежине.  Рећи   
ученицима  да  на  својим  папирима  испишу  сва  вежбања  или  типове 
 задатака  који  ће  бити  обухваћени  писменом провером.  

3.корак Дати  упутство  ученицима  за  вежбања  (типове  задатака)   потом  поре
ђају по тежини тако што ће на прво место ставити оно вежбање које је по
 њима најтеже, а на последње место најлакше. 

4.корак  Упоредити  резултате.  Претпоставка  је  да  ће  се  издвојити  једно  веж
бање  као најзахтевније  у  већини понуђених  решења  (нпр.  писање   
кратког  састава, издвајање  важних  идеја  из  неког  цитата  и  њихово   
образлагање,  употреба  глаголског времена... итд.).   
 

5.корак Предложити  ученицима  да  приликом  припремања  за  писмену   
проверу  рад започну  на  тежим  задацима  па  да  наставе  са  лакшим,  
тако  што  ће  завршити  са најлакшим.  Између  вежбања  правити   
краће  паузе,  нпр.  5  мин,  а  код  најлакших  некад  није  ни  потребно  п
равити  паузе  већ  се  може  више  вежбања  обрадиту  
одједном. Ученици  ће  прокоментарисати  предлог  учитеља  и  сами  
 предлагати.  Потом ће се одлучити за најбољи предлог.  
 

6.корак  Сасатављање 
једне   вежбе   коју   ће  чинити занимљиви  задаци  из  радова група (од 
лакшег ка тежем) Задатке исписане руком ученика копирати на копир –
апарату за сваког ученика по један примерак. 
Рад на вежби ће тајати 15 минута, иза тога следи евалуација. 

7.корак Организовати помоћ ученика ‐ ученику према одабраном предлогу 
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2.Тема  Учење 

7.Час Како постићи бољи успех на писменој вежби из Природе и 
друштва 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Картице за писање питања, картице у боји за дељење у групе. 

Циљ Побољшати успех у учењу, степен писменог изражавања подићи на виши 
ниво. Подстицање смисленог учења 

ТОК ЧАСА 

1.корак Учитељ заједно са ученицима дефинише области из природе за следећу 
писмену вежбу. 

2.корак  Ученици се деле у групе према боји картице. Направити онолико група 
колико има области за писмену проверу. Групе заузимају своја места. 
Имају задатак да на папиру, сваки ученик  за себе испише питања из 
области коју су добили.  

3.корак Одговарање на питања. Полази се од било ког ученика у кругу,  он 
поставља прво питање другу/другарици који седи са његове десне 
стране. Затим ученик који је одговарао поставља питање ученику који 
седи са његове десне стране. Остали прате и на својим листићима 
прецртају  она питања која су други већ поставили. Уколико нису 
задовољни датим одговором, јављају се да допуне или исправе ученика 
који је дао одговор. 

4.корак  Сви ученици добијају по једну картицу. Свака група има задатак да из 
своје области на свакој картици напише по једно питање. Затим се 
картице измешају и поново врате ученицима (водити рачуна да ученик не 
добије картицу коју је написао) на полеђини картице ће написати одговор 
на питање које су у претходном кругу написали.  

5.корак ЛАНАЦ ЗНАЊА: Учитељ поставља прво питање, ученик код кога је 
одговор на то питање даје одговор, а затим окреће картицу и поставља 
следеће питање... 

6.корак  Учитељ даје упутства ученицима како ће најлакше запамтити лекције. 
 

7.корак Организовати помоћ ученика ‐ ученику према одабраном предлогу 
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2.Тема  Учење 

8.Час Kолико смо мотивисани за учење 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Картице за писање питања, картице у боји за дељење у групе. 

Циљ Побољшати успех у учењу ‐ научити ученике да од себе дају максимум, д
а пронађу извор мотивације у свакој ситуацији, без обзира на животне ок
олности у којима се налазе.   

ТОК ЧАСА 

1.корак Ученици добијају по  8  стикера. На сваком стикеру је по једно од питања: 
Шта  ме  чини срећним? 
 Шта  ме  нервира? 
Шта ме  растужује?   
Шта ме доводи  до  стања  равнодушности?  
Шта  ме  (не)мотивише  да  учим?   
Да  ли  учим  због  себе  или  зато  што  ми  треба  добар                            
                                       
успех и родитељи од мене очекују да имам добре оцене? 
Мој начин учења је:_______________________ 
Дневно учим ____________________  
 
Од ученика се очекују кратки и јасни одговори. 
 

2.корак  Ученици  на  папирићима  пишу  своје  одговоре.  

3.корак Учитељ скупа са ученицима врши класификацију одговора,  одвајајући  
их  по групама . За питања: Шта  ме  чини срећним? Шта  ме  нервира? 
Шта ме  растужује?   Шта ме доводи  до  стања  равнодушности?  
Шта  ме  (не)мотивише  да  учим? – припремити плакат. Исте одговоре 
на постављено питање лепити у исти правоугаоник. Испред сваког 
плаката поставити по једног ученика који ће клсификовати одговоре. 

 
 Плакат за питање:  
Да  ли  учим  због  себе  или  зато  што  ми  треба  добар                            
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успех и родитељи од мене очекују да имам добре оцене? 

 
Обзиром да  смо се на једном од претходних часова бавили стилом 
учења требало би да сваки ученик познаје свој стил учења.  
Мој начин учења је:_______________________ 
Дневно учим ____________________  

 
   

4.корак Анализа добијених резултата, цртање дијаграма и уочавање питања која 
представљају  проблем. 

5.корак Формирање малих група и дикусија у оквиру малих група. Прављење 
листе могућих решења за уочен проблем 

6.корак  Дискусија у великој групи, листање решења проблема и одабир решења 
која ће бити најефикаснија. 
 

         

 



ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

2.Тема  Учење 

9.Час План учења 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Картице за писање питања, картице у боји за дељење у групе ПП 
презентација. 

Циљ Оспособљавање ученика за ефикасно коришћење времена предвиђеног 
за учење., као и 

ТОК ЧАСА 

1.корак Презентација: План учења кроз коју ће учитељ ученике упознати са 
значајем прављења плана учења и са принципима доброг плана учења.  

2.корак  Претходних година смо правили план активности у току радног дана тако 
да би сада требали да направимо план активности поштујући ова 
правила учења. Сваки ученик  прави свој план учења за поподне (ако се 
иде у школу пре подне), водећи рачуна шта ће прво учити, а шта ће 
оставити за касније, обратите пажњу на дужине пауза и да ли има 
садржаја које данас нисте најбоље разумели, колико ће вам времена 
требати да то растумачите, да ли ћете некога питати....   

3.корак Самосталан рад ученика. 

4.корак  Презентација сачињених планова учења. Ученици након сваке 
презентације постављају питања, а ученик који је вршио презентацију 
даје одговоре.  

5.корак Ученици имају задатак да у току поподнева уче по плану који су 
направили у школи. На крају дана ће написати мањкавости свог плана за 
учење и предаће учитељу следећег дана. 

6.корак Сваки ученик добија свој уговор, учитељ им објашљава важност уговора 
и његова обавезујућа улога. 
MOJ UGOVOR  SA MNOM 
Ja, _________________________________________ 
sklapam ovaj ugovor sa samim/samom sobom, prema kome ću ove školske 
godine: 
Član 1. 
Redovno praviti mesečni, nedeljni i dnevni plan rada. 
Član 2. 
Sam/a ću voditi računa o mom radnom prostoru 
Član 3. 
Na vreme ću izvršavati sve svoje obaveze 
Član 4. 
Nastojaću da izgradim dobre odnose sa ljudima oko sebe, ali i sa samim 
sobom 
Član 5. 
Koristiti i slediti 5 koraka pri učenju. 
Član 6. 
Na kraju prvog polugodišta ću imati prosek ocena ______ ili viši. 
Član7. 
Na kraju godine imati prosjek ocjena ______ ili viši. 
Član 8. 
Redovno ću  pratiti svoj napredak i za uspeh ću sam sebe nagraditi.. 
Potpis  __________________________ 



ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

 

3.Тема  Понашање ученика 

10.Час Није тешко бити фин 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Презентација, плакат за писање кодекса понашања  . 

Циљ Стицање навике пристојног понашања и уважавања људи са којима 
ступамо у контакт. Стицање навике доброг понашања на јавним местима. 
 

ТОК ЧАСА 

1.корак Презентација: Бонтон 
http://www.slideshare.net/zbornica/tajsl-bonton?from=ss_embed 

2.корак Презентација: Није тешко бити фин  
У току презентације ученицима је дозвољено да постављају питања,  и да 
додају нека правила понашања која нису написана. 
У презентацији су дата нека животна упутства за дечаке и девојчице. 
Ученици се деле у парове које чине  дечак девојчица, Учитељица ће 
поделити листиће и тражити од ученика да напишу са којим 
дечаком/девојчицом се највише свађају. Парове ће чинити деца која се 
међусобно свађају највише. У овом узрасту има често проблема међу 
половима. Ако је у одељењу има неуједначен број дечака и девојчица , 
онда ће неке парове чинити деца истог пола. 

3.корак Задатак сваког пара је да свако од њих напише на папиру шта му смета 
код друга/другарице са којим се највише свађа.Затим се води дискуија 
између  парова: Зашто ми то смета код тебе? Можеш ли то да промениш? 
Да ли својим поступцима  кршиш правила лепог понашања? 

4.корак Ученици се деле у 6 група, све групе имају исти задатак, да прошире 
уговор новим члановима 
Рад на портфолију стр.31 (Мој портфолио)  

5.корак Читање и анализа уговора између ученика и учитеља 
 

6.корак Презентација додатих чланова уговора.  Дискусија о новом члановима.   
 

7.корак Сви ученици у свој портфолио дописују нове чланове уговора. 
 

8.корак Потписивање уговора од стране ученика и учитеља 
 

9.корак Одабир групе ученика који ће на плакату написати одељењски уговор  и 
групе ученика која ће направити облак лепих речи за учионицу. 
Сви ученици имају задатак да у свом портфолију на 28. Страни испишу 
лепе речи. 
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3.Тема  Понашање ученика 

11.Час Створимо „Миран кутак“ 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Прича „Патуљкова тајна“ – Д.Максимовић 

Циљ Подучити децу алтернативама излива беса када су узрујани или љути, 
вежбати решавање проблема у групи и изградити заједништво 

ТОК ЧАСА 

1.корак Деца седе у кругу.  
Учитељ започиње час читањем приче „Патуљкова тајна“ – Д.Максимовић 
 
 

2.корак Разговор о томе шта је миран кутак.  
Затим свако дете треба да доврши реченицу: „Посебно место у коме 
налазим мир је...“ (Учитељ ће први довршити ову реченицу:)) 
Учитељ казује деци да ће на овом часу разговарати о уређивању 
посебног места у разреду које ће бити наш „Миран кутак“. 
  

3.корак  Набацивање идеја: „наш миран кутак“   
На који начен ћемо користити то посебно место, односно када ћемо ићи 
тамо?  
Учитељ сажето понавља идеје које су „набацили“ ученици. Ученицима ће 
објаснити да је „миран кутак“ место у разреду на које ће отићи када су 
узрујани или љути, или када осећају да ће се узрујати или наљутити. 
Истакнути да то није казна „одлазак у ћоше“ и да их неће учитељ слати у 
„миран кутак“ , већ ће сами одлазити тамо када осете да им је потребно 
да се осаме и сууоче са својим осећањима, како би избегли сукоб за 
другом децом и дали себи времена да се приберу и да се врате текућим 
активностима. 

4.корак  Ученици спонтано набацују идеје које учитељ записује на хамеру (касније 
лепи у МК): 
Постоје ли неки начини које користите да би сте се смирили када сте 
љути?(Могући одговори: читање, цртање, писање дневника, дубоко, 
ритмичико дисање, грљење плишане играчке...)   
. 

5.корак Следећим питањем учитељ наводи ученике да набацују идеје: Ако је 
„миран кутак“место где одлазимо да би смо се смирили, које би ствари 
волели тамо да имате? Где би се ваш“миран кутак могао налазити“? деца 
ће сигурно навести да тај „миран кутак“ мора бити физички ограничен. 
Како ћемо га уредити? Подстаћи децу да траже решење како би то 
постало место погодно за умиривање.   

6.корак Околности под којима идемо у „миран кутак“ Смернице до којих ученици 
долазе сами под вештим руководством учитеља: 

 Одлазак у МК је добровољан чин 

 Када одлазите тамо не морате се јавити учитељу 

 Тамо идемо један по један 

 Постављамо временско ограничење- највише 5 минута (МК мора 
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да има сат 
 
Да ли треба да будеш љут, тужан или забринут да би отишао у миран 
кутак? (заједнички се долази до одговора да није обавезно, јер ће неко 
отићи у миран кутак усред свађе, како би избегао да се разљути и како би 
дао себи времена да о свему размисли.  
 
Наш МК неће бити оправдање за занемаривање проблема, већ место где 
ћемо о проблему размишљати... 

7.корак Сажето понављање свега око чега се одељење сложило у вези МК.  
Након тога учитељ пита ученике да ли постоји нешто што их бринe у вези 
МК. 

 Заједно за крај: 
Размена искустава у паровима. Учитељ тражи да деца у паровима кажу. 
„Једна од ствари због које сам срећан што ћемо имати  МК је ... 
Затим учитељ замоли неколико добровољаца да оно што су рекли своме 
пару поделе са осталима. 

 Шта треба да има у МК: 

 Удобна столица 

 Пешчани сат (највише 5') 

 На зиду излепљене речи које означавају различита осећања 

 Једна, две играчке 

 Пластелин 

 Папир и оловка 

  Попис стратегија за смиривање које су саставила деца  (4. Корак) 

 Правилник коришћења МК 
 
Шта радим када сам љут, збуњен, узрујан... 

 Идем у МК 
 Останем неколико минута у тишини док не будем спреман да се 

вратим у групу 
 Запишем и нацртам оно што осећам – то ће ми помоћи да се боље 

осећам 
 Потпиши се на слици која изражава твоје тренутно осећање и 

напиши датум  
 Ради нешто у тишини што ће ти скренути мисли 
 Замисли да си балон, дубоко удахни (надувен балин) и издахни сву 

своју љутњу тако да се расплине у ваздуху који те окружује 

Прилог Patuljkova tajna  

 

Živeo je u planini neki stari patuljak koji je znao sve tajne ptica, gmizavaca, 
izvora i bilja u njoj. Znao je čas kad koji izvor u gori postaje životvoran, čas kad 
će koja ptica umreti, koje trave čoveka usrećavaju. Znao je i po čemu će 
pogoditi čas svoje smrti. 

Jednog jutra rano pođe kroz goru kao neki vladar kroz svoje carstvo. Suve 
grančice su puckarale pod njegovim nogama i rosa ga do pojasa kupala, jer je 
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vrlo, vrlo mali bio. Na granama su već pevale razbuđene ptice, izvori su glasno 
žuborili, i mirisala svud borovina i paprat. 
Najednom, u crnim granama četinara vide patuljak sivu priliku tetreba gde 
leprša krilima budeći se iz sna noćnog. Oko njegovog vrata blistala se ogrlica 
zelenomodrog perja, a kada zamaha krilima učini se kao da se ogrće nekim 
belim ogrtačem. Patuljak opazi kako tetreb još jednom raširi crni lepezasti rep, 
kako radosno pogleda u nebo ispod svoje crvene obrve i prhnu negde nad 
borje. 

Patuljak tad uzdahnu i prošaputa tužno: 
"Tetreb će danas poginuti. Belo perje nad njegovim ramenima jutros je 
potamnelo. 

Potom se uplašeno osvrte oko sebe da ga ko nije čuo, jer nikom nije hteo 
govoriti nijedne svoje tajne. 

Onda pođe dalje niz planinu skakućući lako s kamena na kamen i skrivajući se 
iza debala. Išao je na najhladniji izvor da se umije. U daljini se čula voda gde 
klokoće i penuša preko stenja. Da je drugi putnik tuda naišao, ništa neobično 
ne bi čuo, ali u pesmi izvora patuljak ču neke neobične zvuke, koji se javljaju 
samo jednom u sto godina, u času kad izvor postaje životvoran, kad njegova 
voda može da podmladi za čitav ljudski vek onoga ko je se napije.  

Zato patuljak kao bez duše jurnu tamo. Bio je već prilično star i hteo je da se 
podmladi. Ali ne stiže na vreme: u času kad on zamoči šake u izvor, njegova 
voda postade opet obična planinska voda. I patuljak stade tužno gledati svoju 
belu bradu, i misliti da li će moći doživeti idućih sto godina, da se na izvoru 
podmladi. Poče sumorno razgledati oko sebe, po stablima borova, da možda 
nije poteklo mleko umesto smole, jer bi to bio znak da je došlo vreme njegove 
smrti. Ali tog časa je još tekla mirisna smola niz stabla drveća u planini, i 
patuljak odahnu spokojno. 

Kako je već bilo podne, sede na neki panj oko koga su rasle jagode i dobro se 
naruča. Pri tom mišljaše: 
- Treba bar da uoči Ivanjdana uvrebam čas kada se rascveta koji zlatni cvet 
paprati i da ga uberem, pa ću biti srećan cele ove godine, ako me smrt ne 
zadesi. 
Jedino je on znao tu tajnu o zlatnom cvetu paprati, koji se rascvetava samo 
jednom u godini dana, usred ivanjske noći, i potom odmah uvene. Ali ko uspe 
da ga ubere, cele godine, a nekad i celog života, bude srećan. Samo, patuljak 
je čuvao ovu tajnu kao i sve ostale, i bio je rešen da je drugome kaže jedino u 
času svoje smrti. 

Mislio je on tako o papratovom cvetu i sračunavao po sunčevoj senci kada će 
doći Ivanjdan, kad najednom se trže i prislušnu: negde u gori, u stablu nekog 
starog bora, ču gde mili crv i pomisli: 
- Stari bor će večeras umreti, crv će ga oboriti. Šteta, on je nikao u istom času 
kad sam se ja rodio. 

Oko patuljka su vrdali gušterovi, sunčale se zmije, savijene u koture kao 
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voštanice. Ali on ih se nije plašio, i sa uživanjem je posmatrao jednu šarku na 
steni kako glavu uzdiže i motri. Njen vrat se blago povijao kao vrat labuda i oči 
se prelivale rosno na suncu. 
- Sirotica, - pomisli patuljak, - uživa na suncu a i ne sluti da će je do večeri 
ubiti. Vidim crvenu pegu u njenom oku. 

Švrljao je patuljak tako ceo dan. Obišao je sve svoje poznanike vukove, 
medvede, zečeve, a u samo veče svrati u pohode nekom svom prijatelju 
patuljku. Bio je to čas kad su se lovci i pastiri vraćali kuću, i patuljci iz prikrajka 
posmatrahu ko će se pomoliti stazom. 
Prvi se ukazaše neki lovci. Preko puške su nosili ubijenog jutrošnjeg tetreba i 
pevali su na sav glas. Malo posle naiđoše čobani noseći onu mrtvu šarku, koja 
se sunčala po podne na steni. Patuljak se onda pozdravi od svog prijatelja i 
pođe da vidi da li je crv već oborio stari bor. I nađe zbilja drvo gde leži na 
zemlji, a ptice oko njega tužno lete i bubice mu mile po stablu i korenu. 
Pođe tada patuljak sumoran kući, a uz njega pristade neki detlić kljucajući 
stalno u stabla borova, kao da hoće nešto da mu kaže. Patuljak se osvrte, i, 
gle, vide da umesto smole niz koru borova teče mleko. 
- To beše znak da stari patuljak treba da ide sa ovog sveta. 
Kad vide to, on stade razmišljati kome bi svoju tajnu kazao i tako ga usrećio za 
ceo život. I seti se male čobanice, koja je svakog dana gonila koze kroz 
planinu. On je pričeka na savijutku putanje, i kad se devojčica pojavi sa svojim 
stadom, stade pred nju, pa joj reče: 
- Hoćeš li celog života da budeš srećna? 
Ona se uplaši kad vide tako malog čoveka i htede da beži, ali on joj reče 
smešeći se: 
- Ne boj se, i slušaj šta ću ti kazati. Ako hoćeš celog života da budeš srećna, 
uzberi zlatni cvet paprati. On se otvara samo uoči Ivanjdana i odmah posle 
uvene. Niko ga sem mene nije do sada video; ali ja ću za nekoliko časaka 
umreti i tebi predajem svoju tajnu. 

Tako on reče i zavuče se u dubini šume, a devojčica otrča veselo niz stazu te 
razglasi tajnu i ostalim čobanima. I uoči Ivanjdana odoše svi u šumu, svaki 
uzbra po jedan zlatan cvet i zakiti se njime. 

I od tada svi čobani na svetu su srećni. 

                                                                                        Desanka Maksimović  
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3.Тема  Понашање ученика 

12. и 13. Час Растргнуто срце 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни,  

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Велико срце од папира са натписмо „Ја сам важан/важна“, лепљива 
трака, бајка „Ружно паче“, хамер слике животиња из приче 

Циљ Развијање емпатије код деце; Упознавање појмова охрабрење и 
обесхрабрење и развијање свести о радњама које охрабрују и 
обесхрабрују; Развијати код деце опредељења за позитивно опхођење; 
Стварати у одељењу заједнички језиквезан за охрабрења и 
обезхрабрења, односно за похвално и неприхватљиво понашање 
*(2. час почиње од 4. корака) 

ТОК ЧАСА 

1.корак Ученицима поделити стикере на којима ће оценити  како се данас осећају 
од -1 до + 5 
-1 – данас је најгори дан у мом животу 
+5 – данас  се осећам боље него што бих икада могао замислити 
У табели на хамеру ученици лепе стикере: 

-1 1 2 3 4 5 +5 

 
 
 
 
 

      

 
Затим свако дете каже  једну реч која описује како се оно данас осећа 

2.корак  Учитељ ученицима објашњава важност да се сви у одељењу осећају 
сигурним и вољеним, да није лепо исмејавати друге и према другима се 
односити са непоштовањем. Наш циљ је да се поштујемо међусобно, али 
ида смислимо начине да се брижно понашање прошири на целу школу, 
па и шире на наше насеље. 

3.корак ЗАУЗИМАЊЕ СТАВА ПРОТИВ ПРЕДРАСУДА 
 Разговор о стереотипима везаним за. Расу, веру, полно 

опредељење, пол... 
(нека деца ће испољити предрасуде, али ће их учитељ упутити у то да 
нико није рођен са предрасудама – да су таква размишљања научена, и 
да су оне дубоко укорењене у нашем друштву .Наш циљ је да научимо да 
промишљено и поучно реагујемо када  се појави таква примедба или 
етикета. Учитељ веома опрезно исправља и упућује ученике у у бол који 
осети свака етикетирана особа. Учитељ ће стрпљиво дати додатне 
информације за побијање предрасуда. Постављањем одговарајућих 
питања навешће децу да преиспитају ставове.Подстаћи ће емпатију тако 
што ће их стављати у улогу другог. Поразговарати о начинима 
изражавања љутње и беса, без етикетирања других .  Колико нам помаже 
наш „миран кутак“? 
Неколико ученика објашњава шта је то обесхрабрење, а учитељ наводи 
неколико примера и упућује ученике да обесхрабрујућим поступцима 
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наводимо друге да створе лоше мишљење. Ако називамо друге погрдним 
именима, задиркујемо или поступамо омаловажавајуће, искључујемо 
некога из друштва поступамо лоше.    
 

4.корак Читање бајке „Ружно паче“ . 
Учитељ лепљивом траком лепи на себе велико срце. Затим чита бајку 
Ружно паче, деца схваки пут кад чују обесхрабрују’и поступак реагује тако 
што покажу палцем на доле. Сваки пут када деца окрену палац на доле, 
учитељ откине  комадић срца и баци га на под. 

5.корак Деци објаснити да сваки пут када се неко према нама ружно понесе наше 
срце реагује на то. Разговор: 
Шта мислите како се паче осећало када су га сви избегавали и када су му 
се потсмевали? Да ли је мајка патка била праведна, била је поносна када 
је видела како плива и ако се поносно држи, а ипак га се стидела? 

6.корак Ученици се деле у  групе: 
1. Група 

На хамеру пише и црта осећања ружног пачета пре него што је 
постало лабуд 
 

2. Група 
На хамеру цртају и пишу осећања маме патке од тренутка када је 
су сви почели да смеју њеном пачету 

 
3. Група 

На хамеру пише и црта разлоге понашања живине у дворишту 
 

4. Група 
Пише и црта на хамеру разлоге за понашање мачка и кокошке, као 
разлоге њиховог страха. Представи њихове особине. 
 

5. Пише и црта осећања младог лабуда када је запливао на језеру у 
пролеће. 
 

6. (На углу сваког плаката су залепљене слике ружног пачета, патке, 
мачка и кокошке, разна живина, лабуда)  

7.корак Свака група врши презентацију. 

 

Ружно паче, Ханс Кристијан Андерсен 

 

Како је лепо било у пољу: лето у 
пуном јеку – житна поља се злате, 
јечам зелени, а доле код зелене 
ливаде је наслаганo сено. Рода 
корача на својим дугим црвеним 
ногама, нешто говори египатски, јер 
је тај језик научила од мајке. Око 
њива и ливада је велика шума, у 
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којој леже скривена дубока језера. Да, заиста је дивно тамо у пољу. На 
сунчаној пољани налазио се стари замак опасан дубоким каналима. Од 
његових зидина па све до канала порастао је тако бујан и висок репух да 
се под његовим највећим лишћем могло сакрити дете и то у стојећем 
ставу. У том густом честару у свом гнезду седела је једна патка на јајима 
и досађивала се. Њој је већ досадило да седи тако дуго, јер јој нико није 
долазио – све остале патке су више волеле да пливају по каналима него 
да седе под репухом и с њом трабуњају. Најзад се у јајима зачуло 
кљување и танко “пију-пију”, оживјела су жуманца, љуске су почеле да 
пуцају и из њих су пачићи почели промаљати своје главице. „Ква-ква!“ , 
огласи се патка, а младунци пожурише.  Искобељавши се из љуски што 
су брже могли, пачићи се почеше огледати на све стране под том 
куполом од зеленог лишћа.Мати их је пустила да разгледају колико хоће, 
јер је зеленило здраво за очи. „Како је велики свет!“, чудили су се пачићи, 
јер су сада заиста имали много више места него кад су лежали у јајима . 
„Зар мислите да је то цео свет?“ , рече мајка патка. „Свет се простире 
далеко с друге стране врта, све до свештеникове њиве, али ја тамо још 
никада нисам била. Но, јесте ли ту сви?“, рекла је патка и погледала. „Не, 
нису сви. Највеће јаје још се није распукло. Па колико ћу још чекати? Већ 
ми је дојадило!“, рекла је патка и опет села. „Па, како је, како је?“, упита је 
њена стара пријатељица долазећи јој у посету. „Ах, с једним јајетом се 
још натежем!“, одговори патка која је седела на јајима. „Никако да се 
излеже паче. А погледај само ове! Најлепши пачићи на свету! Сви личе 
на оца, на оног мангупа што не долази ни да ме види.“ „Покажи ми то јаје 
што неће да се отвори!“, рекла је њена стара пријатељица. „Веруј ми то је 
ћуреће јаје. И мене су тако једном насамарили, па сам с младунцима 
муку мучила, замисли: боје се воде! Викала сам на њих, претила, гурала у 
воду – све узалуд, неће и неће! Дај да видим то јаје! Јесте, ћуреће! Боље 
ти њега остави учи пачиће да пливају!“ „Ипак ћу још мало на њему 
поседети!“, рече патка „ кад сам већ толико седела, могу још мало. „Како 
хоћеш“ , одговори стара патка и одгегала према води. Најзад се распукло 
и велико јаје. „Пију-пију!“ пијукну паче и изађе из јајета. Било је велико и 
ружно. Патка га стаде мотрити па рече у себи:“Ово је неко страшно 
велико паче! Ниједно не изгледа тако! Да заиста није ћуреће? То ћемо 
ускоро дознати! Мора у воду, па макар га морала сама гурнути! Ујутру 
освану прекрасан дан. Сунце је обасјавало зелени чичак, а мајка патка 
сише са целом породицом у јарак. Пљус! скочи у воду. „Ква, ква!“, поче 
патка дозивати, а пачићи једно за другим бућнуше у воду. Вода им се 
склопи над главом, али они одмах изронише и дивно запливаше. Ноге су 
ишле саме од себе и сви су запливали, чак и ружно сиво младунче. „Не, 
то није ћуре!“, помисли патка „гле како дивно весла ногама и како се 
право држи! То је моје рођено младунче. И сасвим је лепо када га човек 
добро погледа.“ „Ква, ква! Хајде сад са мном да вас уведем у свет и 
представим у пачјем дворишту. Само будите увек близу мене да вас нико 
не згази, и чувајте се мачке!“ И тако уђоше у пачје двориште.Ту је била 
страховита галама, јер су се две породице тукле око јегуљине главе и на 
крају је уграбила мачка. „Видите, тако је то на свету“, рече патка и облиза 
кљун јер се и њој јела јегуљина глава. „ А сад пожурите и поклоните се 
пред оном старом патком. Она је најотменија од свих овде, шпанске је 
крви. И видите, има на нози црвену крпицу, то је нешто изванредно лепо 
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и највеће одликовање које патка може добити: то значи да не желе да је 
изгубе, и да је распознају животиње и људи. Журите се! Не кривите ноге 
унутра! Васпитано паче увек шири и забацује ноге као отац и мати! 
Гледајте, овако! Поклоните се и реците „ква“! И пачићи тако учинише. 
Друге патке око њих, погледаше их и рекоше сасвим гласно: „Гле! Таман 
нам још и ова багра треба, као да нас и овако нема доста! Фуј, како 
изгледа оно паче, њега нећемо трпети!“ И одмах долети једна патка и 
угризе ружно паче за врат. „Остави га на миру! Та оно никоме ништа не 
чини!“, повика мама патка. „Али је исувише велико и ружно!“, одговори 
патка која га је угризла,“зато га треба отерати!“ „Како имате лепу дечицу“, 
рече патка са црвеном крпицом око ноге, „сва су вам лепа сем овог које је 
испало некако рђаво! Чисто бих желела да га некако преудесите!“ „То се 
не може, ваша милости“, рече мајка патка „није леп, али је доброг срца и 
плива врло лепо, као и остали, чак и мало боље. Мислим да ће лепо 
порасти и с временом ће се смањити. Сувише дуго је остао у јајету и зато 
му стас није испао како треба!“, и при том поче миловати своје паче, „сем 
тога, патка је, па му то неће много сметати. Мислим да ће лепо ојачати и 
пробиће се некако кроз живот!“ „Други су ти пачићи дивни“, рече стара, 
„понашајте се као код куће, и ако нађете какву јегуљину главу, можете ми 
је донети!“ И осећали су се као код куће. Али су сирото ружно паче тукли, 
ударали и правили будалом и патке и кокошке. „Сувише је велики!“, 
говорили су сви; а ћуран који је рођен са мамузама, и стога мисли да је 
цар, наду се као једрилица под пуним ветром, пође право на јадно паче, 
заћурлика,а глава му сасвим поцрвене. Јадно паче није знало ни шта ће 
ни куда ће, било је очајно што је тако ружно и служи на поругу целом 
пачјем дворишту. Тако је прошао већ први дан, а касније је било све горе 
и горе. Сви су прогањали то јадно паче. Па и његова рођена браћа и 
сестре били су груби према њему и стално су говорили: „Наказо једна, да 
ти хоће мачак врат заврнути!“ Чак му је и мати једном рекла: „Дабогда те 
моје очи не гледале“ Патке су га уједале, кокоши кљуцале, а девојка што 
је хранила живину ногом га је ударала и терала. То је јадном пачету 
толико дозлогрдило да је једног дана прескочило ограду и побегло. Мале 
птице у грмљу су се преплашиле и разлетеле на све стране. “Побегле су 
зато што сам тако ружан!” помислило је паче и затворило очи. Бежало је 
све даље док није стигло до мочваре где су живеле дивље патке. Ту је 
уморно и тужно паче прележало читаву ноћ. Кад су се ујутро дигле дивље 
патке, угледале су свог новог суседа. „Ко си ти, одакле си?“, питале су га 
оне, а паче се окретало на све стране и поздрављало их како је најбоље 
знало и умело. „Баш си ружан!“, рекле су му патке. „Али нама то не смета, 
само да се не жениш неком од нас!“ Јадно паче! Оно није ни помишљало 
на женидбу. Прижељкивало је само да га пусте да лежи у трски и да пије 
воду из мочваре. Ту је паче пролежало читава два дана, а онда су дошле 
две гуске, или боље речено, два дивља гуска. Још су били врло млади, 
па су били и врло дрски. „Слушај, друже!“, рекли су му они „страшно си 
ружан, али нам се свиђаш. Хоћеш ли с нама, па да будеш птица селица? 
Одмах ту, у суседној мочвари, има неколико лепотица дивљих гусака, све 
саме госпођице! Дивно гачу “га-га-га!” Код њих можеш имати успеха иако 
си тако ружан! „Фијууу!“, тог тренутка два метка фијукнуше из ловачке 
пушке, оба гусана падоше мртва у шевар и вода се обоји њиховом крвљу. 
„Фију!“, поново се разлеже пуцањ и читаво јато дивљих гусака се диже из 
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трске. Сада поче пуцњава за њима. То је почињао велики лов. Ловци су 
се притајили око мочваре, а неки су се попели и на дрвеће чије су гране 
падале на шевар. Плавичасти дим попут облака провлачио се између 
тамног дрвећа и дуго се расплињавао изнад мочваре, а ловачки пси су 
кроз шаш и трску јурили преко те мочваре. Како се само уплашило јадно 
паче! Закренуло је главу да је сакрије под крило, али у том тренутку пред 
њим се појавила страшна псина, исплазила језичину, а очи севају. Пас 
искези зубе, готово њушком да га такне, али га не такну, него оде како је и 
дошао. „Ох, хвала богу!“, одахну паче, „Толико сам ружан да ни пас неће 
да ме угризе.“ И тако је паче остало на миру. Оно се шћућурило, а око 
њега су одјекивали пуцњи све један за другим. Тек при крају дана настала 
је тишина, али се јадно паче није усуђивало ни да се помакне. Паче је још 
неколико сати тако притајено чекало, а онда је погледало око себе и 
наједном потрчало што га ноге носе. Дувао је ветар и паче је једва 
батргало преко њива и ливада. У касно предвечерје некако је стигло до 
једне сиромашне сељачке кућице, која је била тако трошна да ни сама 
није знала на коју ће се страну срушити. А ветар је дувао све јаче и јаче, и 
јадно паче је морало да седне да га ветар не би однео. Наједном паче 
опази да су врата на кући била тако накривљена да би се могло увући у 
кућу. У тој кући је живела једна старица са мачком и кокошком. Мачак, 
кога га је називала синчићем, умео је да извија леђа и да преде, умео је 
чак и искре да баца ако га неко у мраку уз длаку глади. Кокошка је имала 
врло мале и кратке ноге и зато су је звали Кратконога. Добро је носила 
јаја и старица ју је волела као рођено дете. Одмах ујутро су приметили 
страно паче и мачак је почео да фрче а кокошка да какоће. „Шта је ово?“, 
зачудила се старица и погледала око себе, али није добро видела, па 
помисли да је паче нека угојена патка што је овамо залутала, па узвикну: 
„Гле лепе ловине! Сад ћу имати и пачјих јаја! Само да није патак? То 
ћемо ми већ видети! И старица одлучи да сачека три недеље. Три 
недеље су прошле, али од јаја не би ништа. Мачак је био господар у кући, 
а кокош господарица. Стално су говорили: “Ми и свет!”, јер су сматрали 
да они представљају половину света, и то ону бољу. Паче је сматрало да 
се и другачије може гледати на те ствари, али кокошка није трпела 
његово мудровање. „Можеш ли ти да носиш јаја?“ питала га она. „Не 
могу…“ „Е, онда не отварај свој кљун!“ А мачак га је питао: „А умеш ли ти 
да извијаш леђа? Умеш ли да предеш и да длаком искре бацаш?“ „Не 
умем“. „Е, онда се не уплићи кад паметнији говоре!“ Снуждено и ојађено, 
паче се повукло у ћошак и почело да машта о свежем ваздуху и топлом 
сунцу. И наједном га обузела неодољива жеља да заплива. Није могло 
издржати па каже и кокошки. „Шта ти би одједном?“, зачуди се она. 
„Немаш пречег посла, па ти глупости у главу долазе. Боље би ти било да 
носиш јаја или да предеш, онда не би лудовао. „Ах, а тако је дивно 
пливати по води!“, уздахнуло је паче. „Нема ништа лепше него када 
зарониш и главом до дна дођеш!“ „Чудна ми задовољства!“, рече кокош. 
„Ти си пошашавио! Мачак је најпаметније створење које знам, па њега 
питај да ли он воли да плива и да рони! А о себи нећу ни да говорим! А 
питај и нашу стару газдарицу, од ње на свету паметније нема! Питај је да 
ли би она хтела да плива и да тоне на дно!“ „Ви мене не разумете!“, рекло 
је паче. „Ако те ми не разумемо, ко ће те онда разумети? Не мислиш 
ваљда да си паметнији и од мачка и наше газдарице, а о себи да и не 
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говорим. Не дижи нос, драго дете, и захвали се створитељу за све добро 
којим си награђен. Зар ниси дошао у топлу собу и друштво од којег 
можеш нешто и да научиш? Али ти си жутокљунац и није нимало 
занимљиво с тобом друговати! Ја ти желим само добро, зато ти и 
говорим непријатне ствари. По томе се и познаје прави пријатељ. 
Побрини се само да снесеш јаје и да научиш да предеш или бацаш 
варнице.“„Мислим да бих радије пошао у свет.“ одговорило је паче. „Е, 
онда срећан пут!“ рече кокошка. И паче је заиста отишло. Оно је пливало 
и ронило, али су га због његове ружноће све животиње попреко гледале. 
Тако је дошла јесен. Лишће у шуми је пожутело, потамнело и опало. 
Ветар се поигравао с опалим лишћем и у ваздуху се већ осећала зима. 
Надвили су се облаци пуни кише и снега, а на огради је стајао гавран и од 
хладноће грактао: “Гра-гра!” Јадном пачету су се приближили црни дани! 
Једне вечери кад је већ сунце залазило, иза грмља се у руменилу сунца 
појавило читаво јато дивних великих птица. Такве дивне птице паче још 
никада није видело, блиставо беле, дугих гипких вратова. То су били 
лабудови који су, кликћући и ширећи лепа, дуга крила, летели из тих 
хладних крајева у топлије пределе где се воде не смрзавају. Лабудови су 
летели високо, високо и мало паче је обузео неки чудан осећај. Оно се на 
води окретало попут неког точка, а онда је наједном истегло врат и 
подигло главу колико је могло и пустило тако снажан и продоран крик да 
се и само од њега уплашило. Паче никако није могло да одвоји поглед од 
тих дивних и срећних птица. Када их изгуби из вида поново зарони на 
дно, а када опет изрони било је изван себе. Оно није знало ни како се те 
птице зову, ни куда лете, али је осећало да их је заволело и да су му 
ближе него било ко до сада. Међутим, паче им није завидело, није му 
било ни на крај памети да пожели овакву лепоту за себе. Оно би било 
срећно када би га бар патке примиле у своју средину. Јадно ружно паче! 
А зима је била хладна, тако хладна! Паче је морало стално пливати да се 
вода не би заледила, али се отвор у ком је паче пливало ипак из ноћи у 
ноћ смањивао. Паче је морало свом снагом веслати својим ножицама да 
би спречило потпуно замрзавање воде, али је најзад сасвим малаксало, 
застало је и замрзло се у новој кори леда. Ујутро је наишао неки сељак, 
па када је видео шта се догодило, разбије лед својом десном кломпом и 
однесе паче својој жени. У њиховој кући паче се повратило у живот. Деца 
су хтела да се играју с њим, али оно је помислило да и она хоће да му 
нешто напакосте, па поче да бежи. Пало је у суд са млеком и оно се просу 
по поду. Жена врисну, рашири руке, а паче у страху упаде у суд са 
маслом, па у брашно и тек онда се, онако брашњаво, некако нађе на 
поду. Сада наста права гужва. Жена подиже грају и баци за њим машице, 
а деца уз смех и вику кренуше да га хватају. Сва срећа па су врата била 
отворена, те паче побеже напоље, завуче се под грм и изнемогло клону у 
свежи снег. И сувише би било тужно када би причали све невоље које је 
паче препатило током дуге зиме. Лежало је у малој бари међу трскама 
све док није дуго очекивано сунце опет засјало и огрејало. А онда су и 
шеве запевале и настало је дивно пролеће. Једног дана паче узмахну 
крилима, а она, сада ојачала, зашушташе јаче него икада раније и паче 
се вину увис. Паче још није ни дошло к себи од узбуђења, а већ се нашло 
у неком врту где су јабуке цветале и опијао мирис јоргована што се својим 
гранама наднео над воду дубоког канала. О, како је то све било дивно! 



ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

Како је опијао дах пролећа! Шуштећи крилима и лагано клизећи по води, 
наједном су се иза жбуња појавила три бела лабуда. Паче је већ видело 
такве птице, али сада, када их угледа ту пред собом, обузе га неиздржива 
туга и оно уздахну: – Полетећу у сусрет тим краљевским птицама! Знам, 
убиће ме што се овако ружан усуђујем да им се приближим. Али нека! 
Боље је да ме они убију него да ме патке гризу, кокоши кљуцају и она 
девојка у дворишту ногама ћушка. Боље ми је да умрем тако него да 
скапавам на зими! И паче прхну у воду и заплива према дивним 
лабудовима, а када га лабудови угледаше, они уздигнутих крила 
полетеше према њему. „Ево, убијте ме!“, промуца јадно паче и наклони 
главу према води да тако дочека своју смрт. Али шта је то? На глаткој 
воденој површини види себе! То више није било оно незграпно, сиво и 
ружно паче, него прави правцати лабуд! Није било пресудно то што се 
излегао у пачијем гнезду, него то што је на свет дошао из лабуђег јајета! 
После свих оних невоља и страдања кроз које је прошао, млади лабуд је, 
ето, дочекао дане радости. И он је заиста знао ценити овај тренутак 
среће! Велики лабудови су пловили око њега и миловали га својим 
кљуновима. У врт је дотрчало неколико дечака и девојчица и почели су у 
воду бацати комадиће хлеба и зрневља. Наједном је најмлађи дечак 
узвикнуо: „ Ево новог лабуда!“ И сви остали се обрадоваше и 
запљескаше: „Нови лабуд! Нови лабуд!“ Поскакујући од радости, деца су 
отрчала по своје родитеље, а кад су се сви искупили око лабудова, сви су 
у један глас понављали:„Овај лабуд је најлепши! Најмлађи, а најлепши!“ 
Стари лабудови се измакоше и пред њим поклонише. Млади лабуд се 
застиди и сакри главу под лево крило. Од велике среће био је потпуно 
збуњен. Био је понесен осећањем изненадне среће, али не и осећањем 
охолости, јер ниједно добро срце није склоно охолости. Добро се он 
сећао тога како су га прогонили и исмевали, а сада му, ето, говоре да је 
најлепши међу овим дивним птицама. Расцветали јоргован пружа своје 
гране према њему, а сунце га греје тако топло и тако нежно. И млади 
лабуд рашири крила, издиже главу и из дубине срца закликта: „Кад сам 
био ружно паче, о оваквој срећи ни сањао нисам!“ 
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3.Тема  Понашање ученика 

14.Час Гашење сукоба „ја“ порукама 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Умножен материјал „Додатне вежбе изражавања“ја“ порука“ , довољно 
примерака картица за игру улогаизрезаних на траке, тако да сваки пар 
има 2-3 ситуације; празне катице и фломастери;  

Циљ Повећати осетљивост на деловање „ти“порука које су покретачи 
ескалације сукоба; Увежбавање обрасца „ја“ порука; Увежбавање 
изражавања ја порука; 
 

ТОК ЧАСА 

1.корак Ученицима поделити празне картице и замолити их да на једној страни 
напишу како би се осећали када би рекао: 
„Ти увек заборављаш да средиш свој сто после часова.“ Сва деца подижу 
картицу испред себе како би свако дете могло да види коју је реч 
написало.  Учитељ позива ученике да погледају картице друге деце и 
указује на распон емоција. Утврђивање шта је свим исписаним 
осећањима заједничко. 
Затим учитељ од ученика тражи да на супротној страни картице напишу 
како би се осећали када би рекао: 
„Осећам разочарење када после часова не средиш свој сто“.  
Сва деца подижу картицу испред себе како би свако дете могло да види 
коју је реч написало.  Учитељ позива ученике да погледају картице друге 
деце и указује на распон емоција. Утврђивање шта је свим исписаним 
осећањима заједничко. 
 

2.корак  ПРЕДСТАВЉАЊЕ „ЈА“ ПОРУКА 
Ученицима објаснити разлику између „ти“ и „ја“ поруке. „Ти“ поруке 
почињу са ти и погодују ескалацији и погоршавању сукоба, друга особа се 
осећа нападнутом и покушава се бранити и узвратити противнападом. 
„Ти“ порука је упирање прстом у другу особу: Ти си лењ... Ти увек 
заборављаш...   Ти увек нешто забрљаш... Ти си крива... ти мораш увек... 
 
Док, „ја“ порукама изражавамо своја осећања  у вези са неким 
проблемом, уместо да оптужујемо саговорника. „Ја“ порукама ћемо 
решити проблеме без сукоба. На овај начин наш саговорник се неће 
осећати нападнути и биће спремнији за решавање проблема. 
„Осећам разочарење када после часова не средиш свој сто“. – 
представља „ја“ поруку и видно мање угрожава саговорника од  
„Ти увек заборављаш да средиш свој сто после часова.“ 
Учитељ открива плакат: 
1.Осећам      .......................... 
2.Када       .............................. 
3.Зато што      .......................... 
„Ја“ поруке следе овај образац. 

3.корак Вежбе изговарања „ја“ порука у групи. На табли су залепљене реченице 
са „ти“ порукама. Ученици имају задатак да их пребаце у „ја“ поруке: 

 Никад нећеш да ми чуваш место у свлачионици.(са супротне 
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стране траке: Повређен сам када ми не сачуваш место у 
свлачионици, волим да причамо док се спремамо за физичко.) 

 Никад нећеш да ме позовеш када излазиш напоље. (Узрујан сам 
када сам одеш напоље.) 

 Опет си ми узела гумицу. (Осећам се бољекада  ме питаш пре него 
што узмеш нешто моје)... 

Ученици читају „ти“ поруку, затим је пребацују у „ја“ поруку, наком чега 
учитељ окреће страну папирне траке са ја поруком. 

4.корак  . Вежбе изговарања „ја“ порука у паровима. 
Импровизација:Два ученика седе у школској клупи, један је своје ствари 
раширио по целом столу и смета другу до себе. 
1. 
Разговор између њих двоје „ти“ порукама 
2. 
Разговор између њих двоје „ја“ порукама 

5.корак Увежбавање ја порука у паровима. Ученици се деле у парове. Сваки пар 
добија папирну траку са исписаним ситуацијама. Њихов задатак је да 
ситуације са папирних трака разреше „ја“ порукама.  
 

6.корак У великој групи деца која то желе, шаље „ја“ поруку некоме коме то данас 
жели да учини.   

7.корак Ученике поделити у парове. Парови имају за домаћи задатак да припреме 
по један текст у коме ће неку ситуацију из школског живота разрешити ја 
порукама.  Припремити и сценско извођење текста.  
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3.Тема  Понашање ученика 

15.Час Гашење сукоба „ја“ порукама - вежбе 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, импровизација 

Средства  Папир већег формата, фломастери  

Циљ Повећати осетљивост на деловање „ти“порука које су покретачи 
ескалације сукоба; Увежбавање обрасца „ја“ порука; Увежбавање 
изражавања ја порука; 

ТОК ЧАСА 

1.корак Сценско извођење  припремљених ситуација из школског живота.  
Парови прате и бележе на папире  „ти“ поруке. (када извођачи погреше)  

2.корак  Читање написаних „ти“ порука и пребацивање у „ја“ поруке. 

3.корак Ученици се деле у групе.  
1.група 
На плакату исписати што више „ја“ порука које никада нисте изговорили, а 
требали сте да кажете учитељици 
2.група 
На плакату исписати што више „ја“ порука које никада нисте изговорили, а 
требали сте да кажете за време великог одмора 
3.група 
На плакату исписати што више „ја“ порука које никада нисте изговорили, а 
требали сте да кажете на часу физичког 
4.група  
На плакату исписати што више „ја“ порука које никада нисте изговорили, а 
требали сте да кажете брату или сестри.  
5. група 
На плакату исписати што више „ја“ порука које никада нисте изговорили, а 
требали сте да кажете родитељима. 

4.корак Презентација група  
 

5.корак Ученици добијају задатак да пошаљу  „ја“ писмену поруку коме желе. 
 

6.корак Вежба:  
Наредних 10 дана на крају сваког радног дана шаљемо једну писмену „ја“ 
поруку коме желимо у одељењу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

3.Тема  Понашање ученика 

16.Час Тегла пуна врлина  

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Тегла, стикери који нису самолепљиви у разним бојама, фломастери  
(преузето са http://www.deteplus.rs/primeri-dobre-prakse/uitelji/386-tegla-
puna-vrlina.html) 
 

Циљ Развој људских вредности и моралности код деце.  

ТОК ЧАСА 

1.корак Тражити од сваког ученика да каже по једну врлину, ако неко не може да 
се сети каже „Даље“. Уколико буде превише деце даље ученик ће 
ученицима поделити папириће на којима су исписане врлине: 

 Вера 

 Верност 

 Дисциплина 

 Духовитост 

 Духовност 

 Емпатија 

 Ентузијазам 

 Гостопримст
во 

 Захвалност 

 Здравље 

 Интегритет 

 Интуиција 

 Искреност 

 Истинитост 

 Креативност 

 Љубав 

 Машта 

 Милосрђе 

 Мир 

 Мисаоност 

 Мудрост 

 Нада 

 Невиност 

 Независност 

 Ненасиље 

 Несебичност 

 Оданост 

 Одговорност 

 Оптимизам 

 Осећајност 

  

  

 Пажња 

 Памћење 

 Поверење 

 Покретност 

 Послушност 

 Поштовање 

 Праведност 

 Праштање 

 Пријатељств
о 

 Радозналост 

 Разборитост 

 Разумевање 

 Савест 

 Самоостваре
ње 

 Самопоузда
ње 

 Самосвест 

 Саосећање 

 Сарадња 

 Симпатија 

 Скромност 

 Смерност 

 Срећа 

 Стрпљење 

 Трпељивост 

 Уздржљивос
т 

 Умереност 

 Храброст 

 Част 

 Чистота 

 Човекољубљ
е 

 

 

 

2.корак Сваки ученик добија по један листић са врлином. Затим се листају врлине 
и сваки ученик објашљава врлину написану на свом папирићу. Учитељ 
помаже уколико је то потребно. Када заврши ученик савије папирић и 
ставља га у „Теглу врлина“ 

3.корак Ово су твоје врлине. 
Ученике поделити у парове. Сваки пар треба да напише врлине свог 
пара. Врлине се пишу на самолепљивим стикерима и лепе се на пара. 
Парови излазе испред и један другоме прочитају врлине, ако се ученик не 
слаже да има врлину коју му је друг залепио та се врлина скида.   

4.корак  . Задатак: 
По један ученик  по азбучном реду на крају радног дана вади један 
папирић и код куће се припреми да другима представи ту врлину. Може 
осмислити неку ситуацију, може смислити причу, песму, може позвати 
друга да му помогне. У току тог дана  одељење настоји да се у 
различитим ситуације присети те врлине, целог дана се вежба та врлина. 

http://www.deteplus.rs/primeri-dobre-prakse/uitelji/386-tegla-puna-vrlina.html
http://www.deteplus.rs/primeri-dobre-prakse/uitelji/386-tegla-puna-vrlina.html
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/Duhovnost
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%80%D1%92%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/Odanost
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BF%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B6%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B6%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B5


ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

Кад неко од ученика испољи ту врлину остали га похвале. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

4.Тема  Инклузија 

17.Час Сви смо исти, а ипак различити  - вршњачка подршка 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Припремљени текстови 
http://www.24sata.hr/dobre-vijesti/profesore-imam-cerebralnu-paralizu-ali-ja-
cu-ipak-trcati-268022 
http://www.vesti-online.com/Scena/Kultura/202535/Slepi-pijanista-odusevio-
muzicare-Boljsoj-teatra 
http://www.skolazagluve.edu.rs/ 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:384219-Medju-decom-
sa-smetnjama-u-razvoju-sedam-odsto-darovitih 
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vrlina 

Циљ Развијање вршњачке подршке и социјалне емпатије, прихватање 
различитости 

ТОК ЧАСА 

1.корак Припремити онолико различитих бомбона колико има ученика у 
одељењу. Сваки ученик узме по једну бомбону.  Свако упореди своју 
бомбону са бомбоном коју има његов пар. По чему се бомбоне разликуји? 
Шта је свим бомбонама заједничко? Да ли због тога што су различите 
бомбоне нису подједнако вредне?  Кроз дискусију доћи до тога да смо сви 
исти, а ипак различити.  

2.корак  Гледање филма чија је порука стварна и снажна подршка и прихватање. 
http://www.24sata.hr/dobre-vijesti/profesore-imam-cerebralnu-paralizu-ali-ja-
cu-ipak-trcati-268022 
 

3.корак Формирати групе тако што ће сваки ученик извући картицу са симболом, 
који не мора бити везан за радионицу 

4.корак Свака група добија унапред припремљене текстове (у прилогу) по две 
групе добијају исту причу. Задатак сваке групе је да прочитају текст и да у 
оквиру групе продискутују о прочитаном.   

5.корак Свим групама дати по 4 картице у две боје . Ученици треба на картицама 
у једној боји да испишу потешкоће и проблеме на које могу наићи ова 
деца у школској средини. На картици у другој боји исписују које су 
потребе ове деце по њиховом мишљењу.  
Број картица је ограничен како би се ученици навели на договарање о 
најбитнијим потешкоћама/потребама. 

6.корак Презентација. 
Пошто по две групе имају исту причу. Презентацију врше заједно 
допуњујући се. Причу коју су добили прво препричају. 
  

7.корак Када заврше излагања групе лепе на велико дрво са леве стране 
потешкоће, а са десне стране потребе тог детета.  Добијени плакат ће 
представљати симбол вршњачке подршке. Развити дискусију о 
проблемима и потребама деце у школској средини. Пружити прилику да 
свако дете каже шта мисли.  

 План помоћи за децу са посебним потребама. На дрвету посматрамо 
потешкоће и потребе, а затим налазимо решење.  
Разговор о деци са посебним потребама у нашој школи. Како треба да се 

http://www.24sata.hr/dobre-vijesti/profesore-imam-cerebralnu-paralizu-ali-ja-cu-ipak-trcati-268022
http://www.24sata.hr/dobre-vijesti/profesore-imam-cerebralnu-paralizu-ali-ja-cu-ipak-trcati-268022
http://www.vesti-online.com/Scena/Kultura/202535/Slepi-pijanista-odusevio-muzicare-Boljsoj-teatra
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понашамо и шта да чинимо када су са нама.  
 

 JA NE TRAŽIM MNOGO 

Ja ne tražim mnogo, 
samo da me razumete jer ja sam nesrećna, 
što sam gluvo dete, 
ja ne tražim mnogo, samo strpljenja malo, 
da naučim da pričam i meni je stalo, 
ja ne tražim mnogo, samo ljubavi više, 
da moja mama ne viče, već da kao i ostale priča tiše, 
ja ne tražim  mnogo, jer nisam kriva za ovo pokaži mi teto kako da izgovorim 
novo slovo, 
ja ne tražim mnogo, samo da me razumete, ja jesam gluva al' mogu biti i 
pričljivo dete. 

Vesna Pantelić - roditelj dve devojčice koje pohađaju školu za gluvoneme 

Slepi pijanista oduševio muzičare Boljšoj teatra  

Za Uglješu Brkljača kažu da je "čudo od deteta", virtuoz, muzički genije. 
A on skromno odgovora da je samo osamnaestogodišnjak koji nadasve 
voli muziku. 

Mada je od rođenja slep, mladi pijanista pohađa redovnu, srednju muzičku 
školu u Somboru, odličan je đak, dobitnik je čak 29 nagrada na republičkim i 
međunarodnim takmičenjima muzičkih škola i talenata, a nedavno je imao i 
svoj prvi internacionalni nastup u Moskvi, kojim je oduševio muzičare Boljšog 
teatra i moskovsku publiku...  

  - Nisam imao tremu, jer koncert nije bio takmičarskog karaktera - rekao je 
Uglješa, iskazujući i zahvalnost srpskom privredniku u Moskvi Nebojši 
Mijanoviću, koji mu je pomogao da ostvari svoj san o nastupu van granica 
Srbije.  

    Uglješa je u rusku prestonicu stigao u pratnji majke Gordane (43). I mami i 
sinu to je bio prvi let avionom i prvi boravak u inostranstvu, a razgovor sa 
novinarem "Vesti" za Uglješu bio je prvi intervju koji je dao van granica rodne 
zemlje... Kasnije su ga opsedali i brojni ruski mediji, a on je u maniru prave 
zvezde, na tečnom engleskom odgovarao na njihova pitanja.  

  Život mladog pijaniste se, priča njegova majka, odvija sasvim normalno. Živi, 
kaže ona, kao i svaki drugi mladić. Razlike postoje, dodaje Uglješa, samo u 
interesovanjima. - Ne izlazim u grad i kafiće. Mene više interesuje muzika! 
Nisam taj tip koji voli izlaske. 
Uglješa se nikad nije školovao u specijalnim školama, već je svojom 
neverovatnom upornošću uspeo da u redovnoj školi, u konkurenciji sa decom 
koja vide, bude i vukovac. Čak je u dva navrata dobio i diplomu i nagradu kao 
najbolji učenik škole.  

- Od prvog dana su me u školi svi lepo prihvatili i pomagali mi oko svega, a 
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naročito učiteljica - priča Uglješa.  

- Moje praćenje nastave na časovima se razlikuje samo po tome što sve 
zapisujem Brajevim pismom...  

Njime Uglješa čita i note, a uz pomoć govornog kompjuterskog programa 
savladava školsko gradivo i dopisuje se sa vršnjacima... Koristi mobilni telefon, 
razmenjuje SMS poruke, i provodi dosta vremena za računarom... Čak je i 
školsku lektiru pronašao na internetu.  
- Osim muzike, omiljeni predmeti su mi strani jezici i informatika. U školi učim 
engleski i italijanski, i baš ta dva jezika najviše volim, a nekako mi i leže.  
Za hobije, kaže, nema puno vremena, jer dnevno za svojim pijaninom provede 
i po šest, sedam sati vežbajući. Voli Rahmanjinova, Betovena, Lista, Mocarta i 
Šopena... 
 

- Mnogo volim računare, volim da se družim, da slušam muziku... Šetnje me 
opuštaju, a leti volim i plivanje. Nisam baš ljubitelj sporta, pratim ga tek toliko 
da budem informisan...  

A inače navijam za Šopena - kaže kroz smeh i dodaje: 
- Moja soba je moje carstvo! Tu su smešteni moj pijanino, sintisajzer i 
kompjuter. Napravio sam svoj raspored i njega ne menjam... Nisam išao na 
kurs orijentacije i kretanja u većem prostoru, ali planiram to sledeće godine 
kad se preselim u Novi Sad...  
Svoj prvi solistički koncert imao je sa nepunih 14 godina, a mašta da ove 
godine, kad završi srednju muzičku školu, održi još jedan. Potom, naravno, 
sledi upis na Muzičku akademiju, u Novom Sadu.  

Među decom sa smetnjama u razvoju, sedam odsto darovitih 

BEOGRAD - Među učenicima koji imaju smetnje u razvoju, oko sedam odsto 
njih su darovita deca, rekla je u četvrtak naučni savetnik Instituta za 
pedagoška istraživanja Slobodanka Gašić Pavišić i ukazala na važnost 
prepoznavanja njihove darovitosti i smetnji, jer, kako kaže, mogu "maskirati" 
jedne druge. 

Najčešće se događa da zbog smetnje, kao što je disleksija, disgrafija, 
poremećaj pažnje i hipersenzibilnsot, ova deca postanu neuspešni i 
nedisciplinovani učenici koji prave probleme u razredu i često se sukobljavaju 
sa vršnjacima. 

"U tim uslovima, njihova darovitost se ne prepoznaje, ne uočava i ne dobijaju 
podršku", rekla je Pavišić i najavila sutrašnju međunarodnu konferenciju u 
Sremskoj Mitrovici, posvećenu inkluzivnom obrazovanju i problemu inkluzije 
darovite dece. 

Ovaj problem, kako kaže, do sada nije prepoznat, pa u Institutu smatraju da je 
važno skrenuti pažnju naučnika, stručnjaka i praktičara na teškoće te dece u 
redovnoj nastavi. 
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Kako navodi, i vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, koji rade sa ovom decom, 
potrebna je metodička, stručna podrška, više znanja, više praktičnih uputstava. 

Inače, ove smetnje mogu biti raznovrsne, smetnje u razvoju čula, poput 
smetnji vida, sluha, telesnog invaliditeta, a sa druge strane, deca koja imaju 
ove probleme mogu biti darovita u različitim oblastima. 

Ako je reč o preterano motorički aktivnoj deci, treba im omogućiti da brže 
napreduju u nastavi.  

Imamo situaciju da već u vrtiću pokazuju da su prevazišli nivo svojih vršnjaka, 
ali da im se ne pružaju mogućnosti da napreduju svojom brzinom, upozorava 
Pavišić. 

Takođe, treba im omogućiti da ne rade one zadatke koje su već savladali, da 
ne ponavljaju ono što su radili, da prema svojim interesovanjima rade složenije 
zadatke. 

Ona je podsetila na mnoge poznate osobe koje su kao deca imale smetnje u 
razvoju, a kasnije su razvile svoju genijalnost. 

Tako je čuveni Albert Ajnštajn progovorio tek u trećoj godini i u svom 
socijalnom ponašanju imao je neobične "ispade", Tomas Edison je u osmoj 
godini ogluveo, Isak Njutn, za kojeg je njegova majka smatrala da ima "suviše 
veliku glavu i da je retardiran" i drugi. 

Međunarodna konferencija biće održana u saradnji sa Visokom školom 
stukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Sremske Mitrovice. 

Skup se održava treću godinu, a ovoga puta učestvovaće naučnici i stručnjaci 
iz Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije. 

Na prošlogodišnjoj konferenciji konstatovano je da vaspitači i učitelji nisu 
dovoljno pripremljeni za rad sa decom sa smetnajma u razvoju, nisu dobili 
dovoljno metodičkog znanja kako da uspešno rade sa ovom decom, podsetila 
je Pavišić. 

 

 

 

 

 

 

 



ЧОС четврти разред  uciteljicaljilja.wordpress.com 

 
 

2.Тема  Учење 

18.Час Анализа портфолија 

Облик рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 

Методе рада Вербалан, текстуална, демонстративна, дискусија 

Средства  Лист са критеријумима за оцењивање портфолија , табела за уписивање 
бодова. Дипломе за 5 најуспешнијих портфолија 

Циљ Побољшати успех у учењу, степен писменог изражавања подићи на виши 
ниво. Подстицање смисленог учења 

ТОК ЧАСА 

1.корак Ученике поделити у групе. Групе размене портфолије (водити рачуна да 
две групе не прегледају једна другој портфолије). 

2.корак  Групе добијају предлог Критеријума  за оцењивање „Пртфолија“, и у 
оквиру групе дискутују о њему, ако треба траже помоћ од учитеља. 

3.корак Дискусија у оквиру одељења, промена делова критеријума који се деци 
не свиђају 

4.корак Анализа портфолија на основу формираних критеријума. (Бодови се 
уписују у табелу) 
 

5.корак Групе излажу и објашњавају зашто су доделили бодове за неке 
портфолију 
 

6.корак Проглашење првих пет портфолија који имају највише бодова. 
 

7.корак Додела диплома за успешно вођење портфолија свим ученицима. 
 

Прилози Критеријуми  за оцењивање „Пртфолија“ 

 

Област Индикатор Бодови 

Ја и моје 

окружење 

Дизајн, тачност 

података, естетика, 

присуство 

фотографија 

5 бодова - (сви индикатори 

присутни, очигледна 

оргиналност) 

3 бода – (учитељ има замерке) 

Моје учење и 

стваралаштво 

(планирање и 

оствареност)  

Тачност података, 

естетика, учешће у 

активностима, 

креативност 

5 бодова – (тачни подаци, 

учешће у најмање 5 активности, 

самоиницијатива) 

3 бода – (тачни подаци, учешће у 

најмање три активности) 

1 бод – (мање од три 

активности) 

Моја  

активности 

Вели број 

квалитетних цртежа, 

фотографија радова, 

квалитетно 

представљене 

прочитане књиге, 

прича, песма... 

5 бодова – (квалитетно 

представљене активности, 

учествовао у излетима, 

посетама... има фотографије, 

укратко представља активности, 

има причу, песму...) 

3 бода – (није учествовао у 

већем броју активности) 
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1 бод – (није учествовао у већем 

броју активности, није 

предствио на одговарајући 

начин активности у којима је 

учествовао) 

Евалуација Способност 

сагледавања и 

процењивања својих 

способности  

5 бодова – у потпуности се 

слажу процене учитеља и 

ученика 

3 бода – има мање од 5 

неслагања 

1 бод - има 5 и више неслагања 

Дипломе Дипломе 5 – има више од 10 диплома које 

дели учитељ, има више од 10 

стикера, има више од 5 диплома 

и похвала од стране својих 

другова из одељења  

 Учешће на 

изложбама, 

конкурсима, 

концертима, 

спортскин 

такмичењима 

5 – бодова за 5 и више учешћа 

3 бода – за 3-4 учешћа 

1 – бод за све остало 

 Такмичења  5 бодова 1. место 

3 бода - 2. и 3. Место 

1 бод - учешће 

 

 

 

 

 

 

 

Коришћена литература: 

1. Материјал са семинара: Водич за час одељењског старешине (Збирка 

сценарија за ЧОС 1,2,3,4,5) 

2. Немој ми се ругати – Приручник за наставнике од 2. До 5. Разреда, Projekt 
operacije "Poštovanje" koji su zamislili i izradili Peter Yarrow Productions i Educators  
for Social Responsibility ("Odgojitelji za društvenu odgovornost"), Direktori projekta:  
Peter Yarrow i Flora Lazar , Napisala: Laura Parker Roerden  

                      Viši savjetnik za sadržaj:  Linda Lantieri   
3. Методе активно орјентисане наставе, Крагујевац, 2011 
4. Приручник за наставнике, EU VET program, 2006. 
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5. http://www.zbornica.com/index.php?option=com_zoo&task=category&categor
y_id=117&Itemid=108 

 


