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Припрема за непосредан рад са ученицима  

ОШ „Вук Караџић“, Краљево  

Наставник: Алекса Попадић 

Наставни предмет: Географија 

Разред: Пети 

Oдељење: V/6 

Датум: 16.3.2018. године 

Наставна тема: 5. Планета Земља- Унутрашња грађа и рељеф Земље 

Редни број часа за тему: 5. 

Редни број часа за годину: 24. 

Наставна јединица: Литосферне плоче, вулкани и земљотреси 

Тип часа: утврђивање 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна, елементи 

програмиране наставе, метода дискусије, симулација 

Наставна средства: карта света, уџбеник, атлас, рачунари са приступом интернету, 

материјал постављен на веб сајту, пројектор  

Корелација: техника и технологија (архитектура и грађевинарство), информатика и 

рачунарство (коришћење рачунара, интернет) 

Циљ часа: утврђивање знања о литосферним плочама, вулканима и земљотресима 

Образовни задаци: разликовање елемената земљотреса (хипоцентар, епицентар, 

сеизмички таласи), разумевање промене распореда континената током геолошке 

прошлости Земље, разумевање вулканизма као процеса, разликовање делова вулкана 

(вулканска купа, магматско огњиште, главни канал, кратер, магма и лава), пружање 

информација о ванредним ситуацијама и правилном поступању у случају ванредне 

ситуације 

Функционални задаци: оспособавање за коришћење географске литературе, Интернета 

и различитог илустративног материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива, 

оспособљавање за самостално учење, коришћење нових веб-алата у настави и учењу, 

примена раније стечених знања, примена знања из свакодневног живота и другог 

предмета (информатика и рачунарство) 
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Васпитни задаци: развијање радозналости за упознавање природних феномена, 

подизање свести о значају образовања за смањење ризика од непогода, препознавање 

безбедносних ризика и правилно реаговање на њих, припремање ученика за 

евентуалну ванредну ситуацију (земљотрес), промовисање припремљености на 

непогоде 

Активности ученика: примењује раније стечена знања о литосферним плочама, 

вулканима и земљотресима, проширује знања о природним непогодама, чита, проучава 

мапе ума, посматра видео снимке, одговара на питања током дискусије и квиза, 

мисаоно се ангажује, повезује постојећа знања, као и  знања из свакодневног живота 

Активности наставника: припрема, реализује и анализира наставни процес, дефинише 

садржаје и активности, даје ученицима упутства за рад, приказује видео снимке 

(уколико остане времена на крају часа), помаже ученицима којима је потребна помоћ у 

раду, поставља питања ученицима, одговара на питања ученика, прати ефекте рада 

ученика 

Исходи: ученик зна да се литосферне плоче крећу, зна да распоред континената и 

океана није коначан, зна где се и зашто најчешће јављају вулкани и земљотреси, 

препознаје основне делове вулкана, зна да опише вулканизам као процес, разликује 

елементе земљотреса, зна да опишу земљотрес као појаву и природну опасност који 

може да изазове оштећења, страдања и жртве, зна да наведе мере заштите од 

земљотреса и спреман је да их примени у случају земљотреса, разуме потребу стицања 

знања о смањењу ризика од непогода, је повезао знања са претходно стеченим 

знањима и знањима из свакодневног живота 

Стандарди: ГЕ 111, ГЕ 112, ГЕ 122, ГЕ 123, ГЕ 211, ГЕ 212, ГЕ 213, ГЕ 214, ГЕ 311, ГЕ 321 и ГЕ 

322 

Начин провере остварености образовних стандарда: усменим путем, онлајн квиз 
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Структура и ток наставног часа 

За утврђивање наставне јединице „Литосферне плоче, вулкани и земљотреси“ потребно 

је да у учионици постоји довољан број рачунара како би ученици могли да раде 

самостално или у пару. Час је осмишљен тако да уводни део траје око 5 минута, 

средишњи део око 30 минута, а завршни део око 10 минута.  

 

Уводни део часа (око 5 минута) 

Активност: уводни разговор  

Наставник пита ученике шта је литосфера и које је географске дисциплине проучавају. 

Наставник затим пита ученике о чему су учили на претходним часовима. Након што 

ученици наведу литосферне плоче, вулкане и земљотресе, наставник саопштава да ће 

ученици током данашњег часа самостално утврђивати градиво о томе, коришћењем 

рачунара са приступом интернету. Наставник приказује презентацију о литосферним 

плочама и поставља неколико питања о њиховом кретању. Слајдови са чињеницима о 

литосферним плочама обогаћени су анимацијама, илустрацијама и картама и кроз ове 

садржаје наставник ученике води линеарно. Наставник затим најављује да ће у 

наредном делу часа ученици самостално читати текстове, посматрати и анализирати 

илустративни материјал који је постављен на сајту http://www.geografija.in.rs/vulkani-i-

zemljotresi. 

 

Главни део часа (око 30 минута) 

Током овог дела часа ученици самостално читају текстове, посматрају видео снимке и 

анализирају Мајндомо мапе ума, одговарају на питања и читају текстове из породичног 

приручника за понашање у ванредним ситуацијама, које су постављене на страници 

сајта. Наставник на табли бележи неколико основних задатака за ученике током овог 

самосталног рада: 

− Приступање сајту http://www.geografija.in.rs/vulkani-i-zemljotresi 

− Читање текстова о вулканима и земљотресима 

− Посматрање видео снимака 

− Анализирање Мајндомо мапа ума 

− Решавање онлајн теста 

http://www.geografija.in.rs/vulkani-i-zemljotresi
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Активност: Утврђивање градива (око 28 минута) 

Ученици самостално посматрају страницу сајта http://www.geografija.in.rs/vulkani-i-

zemljotresi. На почетку ове странице наведен је циљ и очекивани исходима учења током 

данашњег часа. Садржаји о вулканима и земљотресима приказани су у облику 

дигиталне Мајндомо мапе ума. Свака од ових мапа приказана је на по једном слајду, 

али приликом изучавања ученици сами бирају да редослед којим ће утврђивати 

градиво о овим природним феноменима. Једна могућност је посматрање мапе као 

независне презентације у оквиру слајда, док је друга могућност кретање кроз Мајндомо 

мапу ума према интересовањима. 

Осим мапа ума о вулканима и земљотресима, на станици сајта налази се неколико 

квалитетних видео снимака (из National Geographic продукције). 

Након мапе ума део странице посвећен је правилном поступању у случају земљотреса. 

Смањење ризика од непогода представља занимљиву тему која у нашим наставним 

програмима за географију није довољно заступљена. С обзиром на досадашње искуство 

у вези са сеизмичком активношћу у нашој земљи, часови обраде и утврђивања знања о 

земљотресима су идеалан период за указивање на значај припремљености на 

непогоде. Имајући у виду чињеницу да земљотреси не могу да се предвиде и спрече, 

припремљеност на непогоду може да допринесе умањивању штетних последица 

земљотреса. 

У наставку веб странице налази се нлајн квиз са питањима за проверу савладаности 

градива о литосферним плочама, вулканима и земљотресима. Питања су затвореног 

типа и ученици након што одговоре на свако питање добијају повратну информацију о 

тачности одговора. Након што одговоре на последње питање, ученици ће добити 

информацију о броју тачних одговора, као и повратну информацију о степену 

савладаности градива. 

 

Активност: Препоруке за поступање у случају земљотреса  (2 минута) 

Наставник позива ученике да оставе поруку на електронској огласној Лино-ит (Lino.it) 

табли, тако што ће навести једну препоруку за поступање у случају земљотреса и 

евентуално свој коментар о данашњем часу.  
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Завршни део часа (око 10 минута) 

У завршном делу часа биће реализоване практичне активности, које представљају 

теоријску и практичну обуку за поступање у случају земљотреса.  

Активност: Симулација понашања у случају земљотреса (до 6 минута) 

Наставник подсећа ученике да су на претходном часу добили најважније информације 

о правилном поступању у случају земљотреса у школи, кући, возилу и на отвореном 

приостору.  Наставник даје инструкцију инструкцију: „У наставку часа, у једном тренутку 

ћу изговорити гласно реч земљотрес. Када гласно кажем „Земљотрес“ понашајте се на 

начин који сматрате одговарајућим за случај земљотреса.“. настравник потом у једном 

тренутку изговара реч „Земљотрес“. Ученици се понашају у складу са стеченим знањем. 

Наставник посматра реакције ученика и реагује само уколико је неопходно. Наставник 

тражи од ученика да сагледају и опишу своју акцију. Током кратке дискусије, наставник 

објашњава ученицима предности и значај правилног поступања. Наставник укратко 

подсећа ученике и са активностима које ученици могу да предузму у школи и код куће 

пре земљотреса у оквиру активности које доприносе бољој припремљености за 

ванредне ситуације. Уколико остане још времена, наставник приказује видео снимак из 

који приказује поступање ученика у једној школи у Јапану током земљотреса, а затим 

објашњава на који начин би ученици требало да поступе након евентуалног 

земљотреса.  

 

Активност: Упућивање на додатне изворе информација (до 1 минут) 

Наставник позива ученике да код куће посете линк на ком се налазе додатне 

информације о смањењу ризика од непогода www.geografija.in.rs/smanjenje-rizika-od-

katastrofa. 

 

Активност: Упознавање пута за евакуацију (2 минута) 

Наставник усмено упознаје ученике са путем за евакуацију за случај ванредне 

ституације. Уколико остане још времена, наставник може овај пут да ученицима покаже 

и практично, тако што ће са ученицима проћи путем за евакуацију од учионице до 

излаза из школе. 
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Активност: Брза евалуација часа (1 минут) 

На самом крају часа наставник позива ученике да се изјасне о томе да ли им се допао 

данашњи час тзв. „Цезаровим поздравом“. Наставник даје инструкцију: „Ако вам се 

допао данашњи час, подигните палац на горе; ако није, окрените палац на доле. 

(Like/dislike)“. 

Прилагођавање: 

Ученици који наставу прате по индивидуланом образовном плану, током часа ће такође, 

уз помоћ наставника, користити рачунар. Њима ће наставник отворити веб страницу и 

упутити их да погледају видео снимке и покушају да реше онлајн квиз. Посебан пажња 

у раду са овим ученицима ће бити посвећена правилном поступању у случају 

земљотреса, што је индивидуланим образовним планом за ове ученике и предвиђено. 

Напомена: Наставник ће током часа обилазити ученике и по потреби усмеравати њихов 

рад. У случају да опрема у кабинету не буде могла да подржи самосталан рад, ученици 

ће радити самостално или ће наставник променити облик рада променити у фронтални.  

 

Изглед табле 

16.3.2018. 

 

Литосферне плоче, вулкани и земљотреси 

утврђивање 

 

www.geografija.in.rs 

 

Како да поступимо у случају земљотреса? 

 

 

 

Запажања о реализацији часа, допуне и корекције 

(самоевалуација и евалуација) 


