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МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево 

Наставни предмет: Географија  

Наставник: Алекса Попадић 

Разред и одељење: VIII/3 

Датум: 8. 11. 2013. године 

 

Наставна тема 2.   Природне одлике Србије 

Редни број наставне 

јединице за тему 

17.  

Редни број часа за 

годину 

20.  

Наставна јединица Реке црноморског, јадранског и егејског слива  (ИН) 

Тип часа утврђивање 

Претходна наставна 

јединица  

Реке црноморског, јадранског и егејског слива: основне одлике и 

економски значај - обрада 

Наредна наставна 

јединица 

Језера: постанак, размештај и значај - обрада 

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

- утврђивање знања о рекама Србије уз примену информационо-

комуникационих технологија 

Практични - уочавање и разумевање антропогеног утицаја на појаве и 

процесе у хидросфери 

- схватање потребе личног учешћа у заштити, обнови и 

унапређењу квалитета вода и значаја очувања природе и 

природних ресурса 

Васпитни - подстицање интересовања за заштиту животне средине 

- развијање логичког мишљења и закључивања  

Облици рада Фронтални, индивидуални рад 
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Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна и учење 

засновано на игри, метода дискусије 

Иновација Примена информационо-комуникационих технологија у настави 

Место рада Учионица 

Наставна средства и 

потребан материјал  

Лап-топ за наставника, видео бим, HTML странице са играма,  видео 

снимци, физичко-географска карта Србије, евалуациони упитници за 

ученике и присутне наставнике 

Активности ученика - активно слуша 

- одговара на питања 

- анализира илустративни материјал (тематске карте) 

- гледа видео снимке 

- учествује у дискусији 

- наводи примере из свакодневног живота 

- износи мишљење о стању животне средине у Србији 

- наводи мере за заштиту и унапређење животне средине 

Активности наставника - припрема наставне материјале применом информационо-

комуникационих технологија (пре часа) 

- приказује видео снимке 

- поставља питања 

- даје додатна објашњења ученицима којима је потребна помоћ 

- води дискусију 

- прати активности ученика током часа 

- евалуира наставни процес 

Резултати часа – исходи  Ученик : 

- зна да реке Србије припадају сливовима Црног, Егејског и 

Јадранског мора 

- зна основне одлике већих река Србије 

- зна где се налази хидрографски чвор Србије 

- зна шта је бифуркација 

- уме да доноси закључке анализирајући тематску карту  

- зна да објасни утицај човека на реке у Србији 

- наводи мере за заштиту река од негативног антропогеног 

утицаја 



3 
 

 

- показује интересовање за учешће у акцијама које воде ка 

унапређењу и заштити река  

Образовни стандарди ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике наше 

државе 

ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне 

и друштвене одлике 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, 

појаве, процесе и односе који су представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, 

појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, 

атмосфери, хидросфери, биосфери) 

ГЕ.2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи 

њене географске регије 

ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним 

везама географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на 

основу анализе географске карте 

ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском 

омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и наводи мере за 

његову заштиту, обнову и унапређивање 

ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне 

и индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме 

да издвоји географске регије 

Корелација Биологија (загађење и заштита животне средине)  

Коришћена литература - Ковачевић, В., Влајев, Р, (2011): Географија за осми разред 

основне школе, Клетт, Београд 

- Уџбеници за географију за осми разред основне школе са 

одобрењем Министарства просвете,  науке  и технолошког 

развоја Републике Србије 

- Гавриловић, Љ, Дукић, Д. (2002). Реке Србије, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд 
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- Станковић М. С. (2002): Туризам Србије. Српско географско 

друштво, Београд  

- Живковић, Л. и Јовановић, С. (2006). Реализација облика и 

метода рада употребом компјутера у настави географије. 

Зборник радова ПМФ - Географски институт, Београд, (54), 

249-260. 

- Милошевић, М. (2007). Примена нових информационих 

технологија у процесу образовања. Педагошка стварност, 53(3-

4), 249-266. 

- Попадић, А. (2010): Квиз у настави географије- Пример из 

наставне праксе, Глобус, vol. 41, бр. 35, Српско географско 

друштво, Београд, 269-274. 

Интернет извори https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/ 

http://sr.wikipedia.org/ 

http://www.panoramio.com/ 

http://www.srbija.travel/priroda/reke-i-jezera/ 

http://www.drina-reka.com/ 

http://www.drina.rs/panorama-360-reka-drina-3d.php 

http://upoznajsrbiju.com/index2.php?tekst_id=184&grupa=Prirodne+lepote 

http://www.ekogea.org/otpadne%20vode.html 

http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemljailjudi/57/2007-

TrifunPavlovicLjubatska bifurkacija.pdf 

Ток часа: 

Уводни део часа  

око 5 минута  

Наставник је пре часа монтирао лап-топ и видео бим. 

Наставник објашњава на који ће начин бити утврђено градиво о рекама 

Србије, како ће се час одвијати и који је циљ данашњег часа. На почетку 

часа наставник подсећа ученике да су о рекама Србије учили на 

претходном часу.  

Главни део часа  

око 37 минута  

Први део: Квиз  „Реке Србије“ око 22 минута 

Квиз се састоји из четири игре: „Слагалица“, „Парови“, „Питања“ и 

„Укрштеница“. Веб странице са овим играма креиране су у програму 

„Hot Potatoes“ и наставник ће отварати једну по једну игру. 

https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/
http://sr.wikipedia.org/
http://www.panoramio.com/
http://www.srbija.travel/priroda/reke-i-jezera/
http://www.drina-reka.com/
http://www.drina.rs/panorama-360-reka-drina-3d.php
http://upoznajsrbiju.com/index2.php?tekst_id=184&grupa=Prirodne+lepote
http://www.ekogea.org/otpadne%20vode.html
http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemlja%20i%20ljudi/57/2007%20-%20Trifun%20Pavlovic%20-%20Ljubatska%20bifurkacija.pdf
http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemlja%20i%20ljudi/57/2007%20-%20Trifun%20Pavlovic%20-%20Ljubatska%20bifurkacija.pdf
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Уводна игра је „Слагалица“. У овој игри наставник од ученика тражи 

да саставе назив реке од осам слова. Уколико ученик састави реч краћу 

од осам слова, наставник ће да саопшти да постоји и дужа реч. Игра је 

ограничена на три минута и служи за подизање концентрације ученика.   

У игри „Парови“ ученици треба да повежу називе река са градовима 

кроз које те реке протичу.  

У игри „Питања“ ученици треба да одговоре на петнаест питања. Игра 

није временски ограничена, а наставник ће да отвара питање по питање. 

У неким питањима постоје фотографије као илустрација питања, док у 

другим постоје тематске карте, чијом анализом могу да дођу до тачног 

одговора. Питања су затвореног типа са више понуђених од којих је 

само један тачан. Уколико ученик одговори нетачно, одмах ће добити 

повратну информацију да је одговор нетачан. 

За решавање четврте игре, „Укрштеница“, потребно је највише 

времена. Ученици треба да одговори на седамнаест питања отвореног 

типа са само једним тачним одговором. Наставник прозива ученике и 

нуди им да изаберу на које питање желе да одговоре. Уколико је 

ученику потребна помоћ, ученик може да добије наредно слово у 

одговору. 

Други део: Филм  „Тужна Морава“ око 15 минута 

У другом делу часа ученици ће најпре гледати кратак филм „Тужна 

Морава“. Овај снимак преузет је са Youtube-a и приказује снимке 

загађења Јужне Мораве. Након што погледају филм, наставник води 

дискусију. Ученици треба да одговоре да неколико питања која траже 

да примене знања из свакодневног живота, наведу мере заштите река и 

покажу интересовање за учешћем у акцијама на унапређењу животне 

средине. Наставник поставља следећа питања:  

1. Чланови клуба екстремних спортова „Extreme“ из Врања 

снимили су овај филм, који говори о загађењу Јужне Мораве. Да 

ли је ово једини случај загађења река у нашој земљи? Знаш ли 

још неку реку која је угрожена? 
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2. На који би начин проблем загађења могао да буде решен? 

Наведи неку меру која би могла да допринесе смањењу 

загађења. 

3. Да ли би учествовао / учествовала у акцији чишћења обала реке 

у свом граду? Образложи свој став. 

Уколико остане неколико минута, наставник ће да прикаже и видео 

снимак „Рожајски печат на Ибру“ и постави неколиико питања о стању 

загађења Ибра. 

Завршни део часа  

око 3 минута  

У завршном делу часа биће извршена евалуација часа. 

Наставник је припремио евалуациони упитник са неколико питања за 

ученике и дели их ученицима. 

Ученици треба да одговоре који им се део часа највише допао, која игра 

у квизу им је била најзанимљивија, да оцене своју активност на часу, 

као и да напишу зашто би овакав час препоручили другим ученицима. 

На основу одговора из анкете, наставник ће да добије повратну 

информацију о данашњем часу. Наставник ће после часа да среди 

евалуационе упитнике и анализира одговоре ученика. 

На крају часа наставник саопштава ученицима да  је веб сајт са 

материјалима коришћеним на овом часу постављен на интернет и да је 

трајно доступан. Наставник такође обавештава ученике да на сајту 

постоји страница 

 https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/5-zelim-da-znam-o-rekama-

srbije помоћу које могу да поставе питања наставнику о рекама Србије. 

Напомена Ако ученици заврше решавање квиза и анализу видео записа за краће 

време, наставник ће ученике да упути на додатне (штампане и 

електронске) изворе информација.  

Штампане изворе ученици могу да потраже у библиотеци, док 

интернет изворе могу да посете код куће ( Додатни извори се налазе на 

страници https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/4-dodatni-rad). 

(Само)евалуација и 

корекција часа 

Наставник након часа бележи запажања у вези са данашњим часом, а 

након тога анализира евалуационе упитнике и коментаре ученика и 

присутних наставника. 

 

https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/5-zelim-da-znam-o-rekama-srbije
https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/5-zelim-da-znam-o-rekama-srbije
https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/4-dodatni-rad
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Прилози Документ са игром „Слагалица“ 

Документ са игром „Парови“ 

Документ са игром „Питања“ 

Документ са игром „Укрштеница“ 

 

Видео снимак „Тужна Морава“ 

Видео снимак „Рожајски печат на Ибру“ 

Слика 1.  

Игра „Слагалица“ 

 

 

 

 

Слика 2.  

Игра „Парови“ 

 

 

https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/1-kviz-reke-srbije/1-slagalica.htm?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/1-kviz-reke-srbije/2-parovi.htm?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/1-kviz-reke-srbije/3-pitanja.htm?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/1-kviz-reke-srbije/4-ukrstenica.htm?attredirects=0&d=1
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Слика 3.  

Игра „Питања“ 

 

 

Слика 4.  

Игра „Укрштеница“ 
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Слика 5. Филм „Тужна 

Морава“ 

 

 

Слика 6. Филм 

„Рожајски печат на 

Ибру“ 

 

 


