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КВИЗ У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ- ПРИМЕР ИЗ  

НАСТАВНЕ ПРАКСЕ 

 

Традиционална организација наставе некада није довољно подсти-

цајна за ученике. Настава географије погодна је за увођење нових метода и 

техника, које треба да подстакну ученике на активно учествовање у наста-

вном процесу.  

Једна од могућих метода рада приликом утврђивања наставног 

градива јесте квиз. Примена квиза уноси динамику у наставни процес и 

доприноси активном учествовању ученика у активностима које су друга-

чије од уобичајених. 

Квиз „Реке Србије“ осмишљен је као такмичење две екипе са по 

четири групе. Оваква подела ученика треба да подстакне сарадњу међу 

ученицима унутар групе, док ће постојање две екипе које учествују у кви-

зу омогућити да до изражаја дође такмичарски дух ученика. 

 

Општи методички подаци  

 

Школа: ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево 

Наставник: Алекса Попадић 

Наставни предмет: географија 

Разред: осми 

Редни број часа: 20. 

Наставна тема: Природне одлике Србије 

Наставна јединица: Реке Србије 

Тип часа: утврђивање 

Облик рада: групни 

Методе рада: квиз, текстуалне методе, дијалошка метода, илустративне 

методе 

Наставна средства: уџбеник, карта Србије, припремљен одштампани мате-

ријал, наставни листићи са немом картом Србије 

Наставни објекат: учионица 

Васпитно-образовни циљеви и задаци: утврђивање знања о рекама Србије, 

разумевање природних законитости, примена знања из свакодневног 

живота, обнављање и примена раније стечених знања, развијање способ-

ности комуникације и сарадње међу ученицима. 
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Структура и ток наставног часа 

 

Уводни део часа (око 5 минута) 

Наставник упознаје ученике на који ће начин бити реализован 

данашњи час географије. Наставник објашњава да се квиз састоји из чети-

ри игре и да је квиз, уз мање измене, сличан познатом телевизијском квизу 

„Слагалица“, који се емитује свакога дана на првом програму Радио-

телевизије Србије. Квиз се састоји из четири игре: слагалица, парови, ко 

зна, зна и асоцијације. 

Наставник најпре дели ученике у две велике екипе (нпр. пар-

непар), а затим сваку екипу на четири мање групе по три члана (нпр. раз-

брајање: 1,2,3,4). Уколико у одељењу има мање од 24 ученика (колико је 

потребно за овакву поделу на групе), неке групе могу да имају мање од 

три члана. Уколико у одељењу има више од 24 ученика и неки ученици 

остане ван групе, наставник их може одредити за своје сараднике, који ће 

водити евиденцију о освојеним поенима или помагати у припреми и поде-

ли материјала за групе које учествују у играма. Наставник затим саопшта-

ва која ће група учествовати у играма: слагалица, парови, ко зна, зна и 

асоцијације. Наставник напомиње да ученици треба да прате питања и 

одговоре и када њихова група не одговара, како би на тај начин проверили 

сопствено знање. 

 

Главни део часа (око 35 минута) 

У току главног дела часа одржаће се квиз о рекама црноморског, 

јадранског и егејског слива, односно о рекама Србије у којем ће учество-

вати две екипе са по четири групе. 

Евиденцију о освојеним поенима наставник ће да води и саопштава 

после сваке завршене игре.  

Питања и задаци осмишљени су тако да буду уједначене тежине за 

обе групе. Питања и задаци са одговорима и решењима налазе се у прилогу. 

Правила сваке игре и начин додељивања поена детаљније су обја-

шњена у прилогу.  

Оквирно планирано време за игре: 

Слагалица 10 минута 

Парови 6 минута 

Ко зна, зна 10 минута 

Асоцијације 9 минута 

Наставник ће у току игара ученицима појаснити одговоре на она 

питања на која они нису знали да одговоре и упутити их на додатне изворе 

информација. 
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Уколико након завршене игре асоцијација резултат буде изједна-

чен, ученици ће одиграти још једну игру слагалица. Додатни задатак нала-

зи се у прилогу. 

Уколико ученици буду давали одговоре за краће време него што је 

планирано, наставник ће ученицима поделити наставне листиће са немом 

картом Србије и ученици ће на њу уцртати тражене реке. 

 

Завршни део часа (око 5 минута) 

У завршном делу часа наставник ће обавити разговор са ученици-

ма, како би сазнао мишљење ученика о оваквом начину утврђивања наста-

вног градива.  

 

 

 

ПРИЛОГ 

КВИЗ „РЕКЕ СРБИЈЕ“ 

 

СЛАГАЛИЦА 

 

Од понуђених слова направите што више назива река Србије. Сва-

ко слово у називу реке доноси по један поен. Обе групе раде оба задатка. 

Време за израду сваког задатка је три минута. 

 

Задатак 1. 

Т, Л, В, А, С, А, П, И, М, О, К, Н 

Решење: Сава, Лим, Тимок, Клина, Тиса, Млава, Власина, Вапа 

 

Задатак 2. 

Ј, А, П, Е, Н, Е, Л, И, Ц, А, Б, К 

Решење: Лепенац, Лепеница, Јасеница, Пек, Белица, Бјелица, Кли-

на, Лаб 

 

Додатни задатак уколико на крају квиза резултат буде нерешен 

П, Л, И, Т, О, А, Ц, М, А, К, С, В 

Решење: Топлица, Лим, Тимок, Тиса, Сава, Млава, Вапа 

 

ПАРОВИ 

 

Повежите реке Србије са градовима кроз које протичу. За сваки пра-

вилно повезани пар добија се два поена. Задатак 1. почиње да решава прва 

група. Уколико прва група да нетачан одговор, друга група одговара, али 
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само тај пар, а затим прва група наставља да повезује парове. Задатак 2. 

почиње да решава друга група, док прва може да да одговор, уколико прва 

неправилно повеже неки пар. Време за израду сваког задатка је два минута. 

 

Задатак 1. 

 

Сава Трстеник 

Дунав Шабац 

Западна Морава Смедерево 

Ибар Ваљево 

Велика Морава Ћуприја 

Колубара Рашка  

 

Решење: 

Сава- Шабац, Дунав- Смедерево, Западна Морава- Трстеник, Ибар- 

Рашка, Велика Морава-Ћуприја, Колубара- Ваљево 

 

Задатак 2. 

 

Западна Морава Косовска Митровица  

Ибар Чачак 

Дрина Сремска Митровица 

Сава Бајина Башта 

Нишава Нови Сад 

Дунав Пирот 

 

Решење: 

Западна Морава- Чачак, Ибар- Косовска Митровица, Дрина- Бајина 

Башта, Сава- Сремска Митровица, Нишава- Пирот, Дунав- Нови Сад  

 

КО ЗНА, ЗНА 

 

Чланови прве групе одговарају на непарна, а друге групе на парна 

питања. Уколико чланови групе која прва одговара дају нетачан одговор, 

чланови противничке групе имају право да одговоре на то питање. Сваки 

тачан одговор доноси два поена. 

 

Питања 

1. Којем морском сливу припада највећи део територије Србије? 

2. Којем морском сливу припада најмањи део територије Србије? 

3. Које реке граде Саву? 

4. Које реке граде Дрину? 
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5. Којем морском сливу припада река Бели Дрим? 

6. Којем морском сливу припада река Нера? 

7. Наброј три леве притоке Дунава. 

8. Наброј три десне притоке Дунава. 

9. За коју нашу реку се каже да је „златоносна“? 

10. На којој реци се налазе тзв. „Метохијске Плитивце“? 

11. Спајањем којих река и где настаје Велика Морава? 

12. Спајањем којих река и где настаје Колубара? 

13. Која река протиче кроз Овчарско-кабларску клисуру? 

14. Која река протиче кроз Багрданску клисуру? 

15. Наброј три града кроз које протиче Дунав. 

16. Наброј три града кроз које протиче Западна Морава. 

17. Која река извире испод планине Хајле? 

18. Где се налази „хидрографски чвор“ Србије? 

19. У напуштеном меандру реке Саве налази се позната „бара“. 

Која? 

20. Која наша река се назива и „реком дугом годину дана“ и заш-

то? 

Одговори 

1. Највећи део територије Србије припада црномоском сливу. 

2. Најмањи део територије Србије припада егејском сливу. 

3. Саву граде Сава Долинка и Сава Бохињка. 

4. Дрину граде Пива и Тара. 

5. Бели Дрим припада егејском сливу. 

6. Нера припада црноморском сливу. 

7. На пример: Тиса, Тамиш, Нера 

8. На пример: Сава, Велика Морава, Млава, Пек, Тимок 

9. За Пек се каже да је „златоносни“. 

10. „Метохијске Плитивце“ налазе се на Мируши. 

11. Велика Морава настаје спајањем Западне и Јужне Мораве код 

Сталаћа. 

12. Колубара настаје спајањем Обнице и Јабланице у близини 

Ваљева. 

13. Кроз Овчарско-кабларску клисуру протиче Западна Морава. 

14. Кроз Багрданску клисуру протиче Велика Морава. 

15. Апатин, Нови Сад, Земун, Београд, Смедерево 

16. На пример: Чачак, Краљево, Трстеник, Крушевац 

17. Ибар извире испод планине Хајле. 

18. На планини Црнољева налази се „хидрографски чвор“ Србије. 

19. Обедска бара налази се у напуштеном меандру реке Саве.  

20. Река Врело, зато што је дугачка 365 m 
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АСОЦИЈАЦИЈЕ 

 

Поља асоцијације чланови група наизменично отварају. Након 

отвореног поља ученици могу да дају решење неке колоне или коначно 

решење. Ученици за тачно решење колоне добијају поене за решену коло-

ну (два поена за решење колоне), али и поене који су намењени за неотво-

рена поља (по један поен за свако неотворено поље у колони). За тачно 

коначно решење добијају се поени за коначно решење (пет поена за кона-

чно решење) и поени за сва неотворена поља.  

 

Асоцијација 1. 

 

Поље А Б В Г 

1 Вода Београд Багрданска Лук  

2 Струја 10 земаља 
Госпођин 

вир 

Веначна 

планина 

3 Брана Шварцвалд 
Овчарско-

кабларска 
Румунија 

4 Турбина Црно море Грделичка Србија 

Решење 

колоне 
Хидроелектрана Дунав Клисура Карпати 

Коначно 

решење 
Ђердап 

 

Асоцијација 2. 

 

Поље А Б В Г 

1 Дунав Лепенац Рачвање Покрајина  

2 Сава Пчиња Ретка појава 
јужна 

Србија 

3 Ибар Драговиштица Касикијара Приштина 

4 Тимок Вардар 
Дељење 

реке 

Срби - 

Албанци 

Решење 

колоне 

Црноморски 

слив 

Егејски  

слив 
Бифуркација  

Косово и 

Метохија 

Коначно 

решење 
Неродимка 

 

 

 


