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ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
 

 

1. Подаци о часу 

Дефинисање часа 

Предмет(и): Верска настава  

Наставна област / тема: Свети Сава (Свети Сава – путеводитељ у живот вечни) 

Тип часова: обрада новог градива (1. час), продубљивање (2. час), утврђивање (3. час) 

Разред у коме се садржаји реализују: седми разред основне школе  

Досадашња реализација часа: да 

Увођење новине 

 

Будући да учење све више постаје процес повезивања различитих извора информација, идеја 

и концепата, способност правилног одабира је постала једна од основних функција 

информатичке писмености.  

Данас се све чешће говори о кризи образовања, промени парадгме у образовању или тзв. 

мекдоналдизацији образовања. Као наставници морамо бити свесни чињенице да деца више 

нису само пасивни слушаоци, већ наши активни сарадници (чувено начело: „Испричај ми и 

заборавићу; покажи ми и запамтићу; укључи ме и научићу“). Модерне технологије мењају 

образовање и, већ сада су постале део свакодневнице просечног детета. Данашња деца 

владају знањима и вештинама које се тичу ИКТ-а, много више од својих родитеља и, 

неретко, наставника.  

Одмах да напоменемо да је основна идеја била та да смо, уместо уобичајеног приступа 

обради предвиђених тема, желели да презентујемо ученицима један другачији приступ 

заснован, пре свега, на истраживању и сналажењу у базама знања које интернет пружа.  

Наредна новина био би интернет радио који смо направили на веб-сервису 

myradiostream.com (2. час). Основна замисао била је да сам програм уређују и воде ученици. 

Улога наставника је овде више била улога координатора и монтажера :) 

Коначно, новина која се уводи на трећем часу јесте употреба мобилних телефона у сврху 

учења (авантуристичка игра „Потрага за духовним благом“). Свесни чињенице да је време у 
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коме живимо време свакодневне употребе мобилних уређаја, покушали смо да покажемо 

како мобилни уређаји могу имати и едукативни карактер. 

 

Неке од најзначајнијих новина које се уводе овим радом биле би: 

 
 

 Интернет радио чији програм ће уређивати сами ученици 

 Караоке верзије духовних песама  

 употреба панорамских фотографија, QR кодова, GIF анимација, Kahoot платформе... 

 коришћење мобилних телефона у сврху учења 

 учење на даљину (e-learning) 

 хипермедија и хибридно учење 

 дидактичке игре  

 коришћење нових веб алата и сервиса  

 

Мотивација 

Основна мотивација за настанак овог рада била је наша жеља да подстакнемо ученике на  

истраживање и учење путем открића, како би сами могли да открију применљивост 

школског градива у пракси. Верска настава је, као што је познато, изборни предмет који се 

описно оцењује и који се углавном организује за време 6. или 7. часова, те, у том контексту, 

један од основних проблема са којим се наставници сусрећу јесте проблем мотивације и 

концетрације ученика, као и проблеми са дисциплином. Основни циљ овог рада је да 

употребом ИКТ-а помогне наставницима Верске наставе да градиво овог предмета 

приближе ученицима, да га повежу у једну целину, али и да одговори на изазове времена у 

коме живимо. 

Овим радом желели смо и да омогућимо ученицима да уче индивидуалним темпом и да се 

фокусирају на садржаје који су њима интересантнији (акценат је на 1. часу). Учење на 

даљину (од куће) нам је био додатни циљ који смо поставили пред себе (Интернет радио – 2. 

час). Учење кроз игру такође, будући да оно ученицима на ненаметљив и интересантан 

начин презентује предвиђене садржаје (3. час). Велику инспирацију, у том смислу, пружио 

нам је сер Кен Робинсон, који је у једном од својих говора рекао да традиционалне школе 

воде децу кроз процес образовања тако што их анестезирају, а требале би да имају баш 

супротан циљ: да их пробуде. У том смислу, жеља нам је била да деци пружимо искуство 

учења кроз игру, али и да им покажемо да игра није само један облик релаксације, већ и 
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један од најефикаснијих начина учења. Дечја заинтересованост, активност, задовољство и, 

наравно, осмех које су показали приликом реализације ових часова највећа су била 

мотивација за нас.  

 

 

2. Планирање и организација часа 

Циљеви часа 

Општи циљ: Општи циљ којим смо се руководили био би усвајање нових сазнања о 

комплексној личности првог српског архиепископа – Св. Саве, уз активирање већ постојећих 

знања и њихово повезивање у једну целину.  

 

Образовни циљеви: 

- упознавање са основним информацијама из живота Св. Саве 

- утврђивање знања из историје средњевековне Србије 

- усвајање нових сазнања о просветитељској делатности Св. Саве (књижевни рад) 

- упознавање са муз. делима (химна, песме, молитве, тропари и кондаци); развијање музичке 

„писмености“ 

 

Васпитни циљеви: 

- развијање свести о односу према себи, окружењу и културном наслеђу 

- усвајање и прихватање нових културних образаца 

- развијање сарадничког учења и индивидуалног темпа учења. 

 

Функционални циљеви: 

- оспособљавање ученика за коришћење веб-алата и сервиса 

- подстицање ученика да у пракси интерпретирају научено и оспособљавање за 

конструктивно учешће у раду са вршњацима (вршњачко учење) 

- развијање моћи опажања, закључивања и памћења 

Методе и облици рада 

 

Методе рада:  истраживачки метод, демонстрација, практичан рад са програмима на 

рачунару, вршњачко учење, дискусија, дидактичке игре 

Облици рада:  фронтални, индивидуални, рад у пару, тимски рад 
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Усаглашеност са наставним планом и програмом 

 

Тема коју смо обрађивали на овим часовима у потпуности је усаглашена са наставним 

планом и програмом за предмет Верска настава за седми разред. У првом случају, 

предвиђена је обрада методске јединице Свети Сава („Свети Сава – путеводитељ у живот 

вечни“) где се посебан акценат ставља на живот и дело првог српског Архиепископа. У 

другом случају предвиђено је утврђивање споменуте методска јединице, где се посебна 

пажња поклања припремању програма за интернет радио. Коначно, на последњем часу 

(Систематизација) ученици се охрабрују на повезивање раније стечених знања у 

Авантуристичкој игри. 

Због своје комплексности, тема је била јако захвална за корелацију. Треба напоменути да је 

корелација у великој мери остварена са српским језиком, историјом, географијом, 

информатиком и рачунарством, музичком културом... 

Услови за реализацију часова  

 

За реализацију наведених часова потребна је мултимедијална учионица са интернет везом 

како би ученици могли да приступе свим алатима и сервисима на интернету.  

За реализацију 3. часа потребни су мобилни уређаји (смартфон) са или без интернета (видети 

опширније у презентацији која прати 3. час).  

 

 

     Организација часа (ток часа)  

 

Први час – „УсCLICKнимо с љубављу“ 

 

Уводни део часа отпочињемо питањима: Ко је био Св. Сава? Када је живео? У чему се 

састоји значај његове личности? Зашто се Св. Сава данас прославља као школска слава? 

Циљ наведених питање је евокација и мотивисање ученика за истраживачки део (ppt 

презентацију). 

У оквиру интерактивне презентације, ученици се упознају са житијем и неким мање 

познатим детаљима из живота првог српског архиепископа (временска линија, панораме 

манастира Св. Горе и Србије, места са Савиног 1. и 2. поклоничког путовања), са 
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његовом просветитељском делатношћу (са Савиним делима, затим песмама и причама о 

Св. Сави и његовим учитељским радом) и, на крају, са култом Св. Саве у српском народу 

(тропар и кондак Св. Саве, храм Св. Саве на Врачару (сферична панорама), мапе са 

топонимима који носе Савино име...) . 

У завршном делу, ученици учествују у караоке „обрачуну“ – интерном такмичењу у 

караоке изведби песама посвећеним Св. Сави („Химна Св. Сави“, „Ко удара тако позно“, 

„Свети Сава“, песма Војислава Илића у извођењу групе 357). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивна презентација (горе) и детаљи са првог часа (доле) 
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Планирани 

садржај рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Очекивани 

ефекти 

Уводни 

део: 

мотивација, 

разговор са 

ученицима. 

Објашњава 

наст. тему и 

даје основна 

упутства за 

коришћење 

презентације и 

линкова 

уграђених у 

њу; асистира 

по потреби 

Активно 

слушају, 

постављај

у питања 

5 минута 

Методе 

усменог 

излагања, 

дијалошка, 

метода 

демонстрац

ије 

фронтални 

Посматра-

њем, 

праћењем 

реакција 

ученика 

Евокација, 

мотивисањ

е ученика, 

упознавање 

са 

правилима 

Главни део 

часа: 

Презентација 

Надгледа рад 

ученика, помаже 

уколико је 

некоме помоћ 

потребна 

Истражују 

презента-

цију и 

интернет 

сервисе 

25 минута 

Дијалошлка; 

фронтални, 

истражива-чки 

рад 

Наставник 

надгледа рад 

ученика, 

асистира по 

потреби; 

посматра-

њем 

Усвајање 

нових 

информација 

о наст. теми и 

разумевање 

садржаја, 

урађен 

задатак 

Завршни 

део: Караоке 

„обрачун“ 

 

Даје правила и 

тражи повратну 

информацију о 

успешности часа 

Учествују у 

караоке 

„обрачуну“ 

15 
Дијалошка, 

фронтални 

На основу 

учешћа 

ученика 

Активно 

учешће у 

музичком 

делу/игри; 

разумевање 

упутства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Караоке обрачун“ - детаљ 
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Други час – Радио „Светосавац“ 

 

Пројекат „Радио Светосавац“ је замишљен као интернет радио-пројекат чији програм ће 

уређивати и водити ученици.   

Основна идеја којом смо се руководили приликом реализације овог пројекта била је наша 

жеља да се ученицима омогући да се креативно изразе и у пракси примене научено 

градиво. 

У уводном делу ученике упознајемо са веб-сервисима преко којих ћемо снимати, а потом 

и емитовати програм. 

Снимање аудио материјала за радио је главна активност на овом часу. Ученике, најпре, 

делимо у групе. Свака група имаће  задатак да у „бази“ знања изабере материјал који ће да 

се интерпретира (читање, рецитовање, певање), а, потом ће, у онлајн „радионици“, заједно 

са наставником стварати аудио снимке који ће се користити у емисији (пример: 

https://www.youtube.com/watch?v=NvKcVZNgSfo&list=PL8D0-

zS60LCxaNlWvv7OKY6WKwq5Ac3gu ). 

На крају часа, врши се провера знања преко Kahoot платформе. Ученике делимо у групе (у 

случају већег броја таблет или смартфон уређаја, ученици се могу такмичити и 

индивидуално). 

На почетку квиза наставник ученицима даје основне инструкције за рад.  

Провера знања врши се преко саме платформе у реалном времену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot квиз – детаљи (горе)/ Myradiostream (доле) 

https://www.youtube.com/watch?v=NvKcVZNgSfo&list=PL8D0-zS60LCxaNlWvv7OKY6WKwq5Ac3gu
https://www.youtube.com/watch?v=NvKcVZNgSfo&list=PL8D0-zS60LCxaNlWvv7OKY6WKwq5Ac3gu
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Планирани 

садржај рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Очекивани 

ефекти 

Уводни део: 

мотивација, 

разговор са 

ученицима. 

Објашњава 

правила и даје 

основна 

упутства за 

коришћење 

веб-сервиса 

преко ког ће се 

програм 

емитовати 

Активно 

слушају, 

постављају 

питања 

5 минута 

Методе 

усменог 

излагања, 

дијалошка, 

метода 

демонстрације 

фронтални 

Посматра-

њем, 

праћењем 

реакција 

ученика 

Евокација, 

мотивисање 

ученика, 

упознавање са 

правилима 

Главни део 

часа: 

Снимање 

прилога и 

постављање 

на 

платформу 

https://myradi

ostream.com/  

Координира,  

надгледа рад 

ученика, 

помаже по 

потреби 

Учествују у 

снимању 

радио-

програма 

35 минута 

Дијалошлка; 

фронтални, 

истраживачки 

рад 

Посматра-

њем 

Наставник 

надгледа 

рад 

ученика; 

поставља 

снимљене 

материјале 

на сајт 

платформе 

Развијање 

сарадничког 

односа, 

усвајање нових 

информација и 

разумевање 

садржаја, урађен 

задатак 

Завршни део 

часа: Kahoot 

квиз/Анализа 

часа 

Похваљује све 

учеснике, 

поставља 

питања и 

тражи 

повратну 

информацију 

Учествова-

ње у квизу и 

дискусији; 

размена 

искустава 

5 
Дијалошка, 

фронтални 

Добијање 

повратне 

информаци-

је, на 

основу 

учешћа 

ученика у 

Kahoot 

квизу 

Активно учешће 

у квизу и, 

касније, 

дискусији; 

позитиван 

коментар 

 

 

Трећи час – Авантуристичка игра „Потрага за духовним благом“ 

 

Авантуристичка игра »Потрага за духовним благом« заснива се на проналажењу и 

решавању задатака кроз откриће и истраживање, игру и решавање проблемских ситуација, 

сналажење у простору и тимски рад. Игра представља модел тзв. „хибридног“ учења. 

На почетку часа ученике упознајемо са основним правилима игре, и дајемо им основне 

инструкције за коришћење софтвера „i-Nigma“.  

https://myradiostream.com/
https://myradiostream.com/
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Главни део је резервисан за саму авантуру (опширније у самој презентацији). Ученике, 

најпре, делимо у групе. Током саме авантуре, они се договарају и сарађују, и, по потреби, 

траже додатна упутства ако су им потребна. 

На крају часа, проглашавамо победнике авантуре. Ученицима је објашњено да је благо које 

су тражили духовно благо које се никада не може потрошити и које нам нико не може 

украсти, а да је Црква духовна ризница у којој се то благо чува. Св. Сава дао нам је пример 

зашто треба тежити духовном благу, много пре него материјалном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детаљи са трећег часа 
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Планирани 

садржај рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планира

но време 

у 

минутим

а 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Очекивани 

ефекти 

Уводни део: 

Упознавање 

са правилима 

Објашњава 

правила и 

даје основна 

упутства за 

коришћење 

апликације за 

скенирање 

QR кодова, 

као и линкова 

уграђених у 

њих 

Активно 

слушају, 

постављају 

питања 

5 минута 

Методе 

усменог 

излагања, 

дијалошка 

метода 

демонстра-

ције 

фронтални 

Посматра-

њем, 

праћењем 

реакција 

ученика 

Евокација, 

мотивисање 

ученика, 

упознавање 

са 

правилима 

Главни део 

часа: 

Авантуристи-

чка игра 

„Потрага за 

духовним 

благом“ 

Координира,  

надгледа рад 

ученика, 

помаже по 

потреби 

Верзија без 

интернета: 

решавају дид. 

игре и 

задатке 

Верзија са 

интернетом: 

истражују 

интернет 

сервисе; 

позиције на 

мапи 

Оба уз помоћ 

QR скенер 

читача на 

мобилним 

уређајима 

35 

минута 

Дијалошлка 

фронтални, 

истражива-

чки рад 

Наставник 

надгледа 

рад 

ученика; 

посматра-

њем 

Развијање 

сарадничког 

односа, 

усвајање 

нових 

информациј

а и 

разумевање 

садржаја, 

урађен 

задатак/дида

ктичка игра 

Завршни део 

часа: Анализа 

часа 

Објашњава 

смисао 

авантуре; 

похваљује све 

учеснике, 

тражи 

повратну 

информацију 

Учествова-

ње у 

дискусији и 

размена 

искустава 

5 минута 
Дијалошка, 

фронтални 

Добијање 

повратне 

информац

и-је, на 

основу 

учешћа 

ученика у 

разговору 

Активно 

учешће у 

дискусији; 

позитиван 

коментар 
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Наставни материјали 

 

    Сви потребни наставни материјали потребни за реализацију часова инкорпорирани су у ppt 

презентације (1., 2. и 3. час). 

 

3. Праћење и вредновање 

Вредновање постигнућа ученика 

 

Оствареност циљева и исхода могуће је проценити на неколико начина: 

 

 на основу показаног интересовања, ангажованости и мотивисаности ученика на часу 

 праћењем учешћа ученика у разговору са наставником и другим ученицима 

 на основу успешности решавања постављених задатака и дидактичких игара 

 

Будући да смо сам рад конципирали тако да свако дете има могућност да појединачно 

„креира“ час – слободно можемо рећи да и само вредновање постигнућа ученика треба 

посматрати по сличном моделу.  

 

Очекивани исходи 

 

Ученик ће бити у стању да:  

 дефинише значај личности Св. Саве, али и да се упозна са новим информацијама из 

живота првог српског архиепископа, Св. Саве 

 користи нова сазнања о просветитељској делатности Св. Саве (књижевни рад), али и 

да користи муз. дела (химна, песме, молитве, тропари и кондаци), тј. да развија 

музичку „писменост“ 

 утврди знања из историје средњевековне Србије 

Развијање компетенција 

 

Верска настава као предмет не сме бити ограничена само на прошле догађаје, већ свакако да 

мора бити окренута и ка савременим трендовима. Унапређивање дигиталних компетенција 

један је од најважнијих циљева којима смо се руководили у изради овог рада. Компетенција 
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за целоживотно учење, такође, је од посебног значаја. Процес учења и усвајања нових 

информација се овде остварује кроз интерактивни приступ и употребу хибридног учења. 

Један од најважнијих захтева савременог, информационог друштва везан је за рад са 

подацима и информацијама. Развијањем ове компетенције, ученици се оспособљавају на 

диференцирање и филтрирање квалитета добијених информација. На крају, али, не и 

најмање важно, развијање вештине сарадње и конструктивног решавања проблема, као и 

афирмисање толеранције и позитивних примера из живота – сматрали смо компетенцијама 

од највишег значаја, нарочито ако имамо на уму све учесталије сцене насиља у школама и, 

нажалост, све маргинализовананију улогу васпитања. 

Планирање даљих активности 

 

Ученици су савладали коришћење нових веб алата и сервиса, све су бољи у организацији 

тимског рада и одговорнији су према својим обавезама  -  тако да верујемо да ће своје 

стечено знање и вештине користити и унапређивати и у даљем раду.  

Посебну мотивацију за даљи интеркативан и мултимедијалан рад дају нам коментари и 

утисци ученика које су износили у дискусијама на завршном делу часа. Слободно можемо 

рећи да су нам, управо, њихови коментари највише помогли да час оценимо веома 

успешним. 

 

Коментари наставника 

 

Општи утисак је да су ученици били јако заинтересовани за рад и игру. Захваљујући доброј 

припремљености и занимљивим активностима ни најмање нам није било тешко да 

контолишемо дисциплину на часу.  

Улога наставника на часовима овог типа у многоме је другачија од традиционалне улоге, и 

могла би се описати као улога организатора, координатора, супервизора, монтажера... Из тог 

разлога скрећемо пажњу колегеницама и колегама који желе да реализују час на овај начин 

да посебну пажњу обрате на ту чињеницу.  

 

 

Коришћени алати и сервиси: 

 
http://kahoot.it/ 

http://gifmaker.me/ 

http://kahoot.it/
http://gifmaker.me/
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http://goqr.me/ 

http://www.i-nigma.com 

http://www.360cities.net 

http://www.tiki-toki.com  

http://www.issuu.com 

http://soundbible.com/ 

www.vocalremoverpro.com/  
 

 

 

Коришћени програми: 
 

Microsoft Powerpoint 2010 

Audacity 2.1.0 

Adobe Photoshop CS6 

Adobe Illustrator 

Adobe After Effects 

Sound Forge Pro 11 

Sony Vegas Pro 10 
Youtube Movie Maker v12 

 

 

Коришћена литература: 
 

 

 СВЕТИ САВА: принц и просветитељ, зборник радова, Светигора, Цетиње 2010 

 Сабрана дела, Свети Сава, Српска књижевна задруга, Београд 1998 

 Свети Сава : житије и слава светог Саве - првог архиепископа српског, Ненад и 

Анастасија Илић, : Манастир Ђурђеви ступови, Београд 2006 

 Послушања / Матија Бећковић, Српска књига, Рума- Београд 2002 

 Међународни научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији (зборник 

радова), уредник Сима Ћирковић, Српска академија наука и уметности, Београд 

1998 

 Критичко Е-образовање, Петар Јандрић и Дамир Борас, Едука, Београд 2013 

 Образовање и медији, Жак Гоне, Clio, Београд 2008 

 Информационо-комуникациони системи, Мирољуб Радојковић, Clio, Београд 2009 

 Медијска педагогија, Дитер Баке, Центар за медије и комуникацију, Београд 2013 

 Друштвеност у доба интернета, Далибор Петровић, Академска књига, Нови Сад 

2013 

 Виртуелна култура: идентитет и комуникација у кибер друштву, Стивен Џоунс, 

Чигоја штампа, Београд 2001 

http://goqr.me/
http://www.i-nigma.com/
http://www.360cities.net/
http://www.tiki-toki.com/
http://www.issuu.com/
http://www.vocalremoverpro.com/
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 Примена информационо-комуникационих технологија у настави православног 

катихизиса, Никола Бакић, Српска теологија данас, Институт за теолошка 

истраживања ПБФ, Београд 2016 

 Дидактичке игре у настави православног катихизиса - Homo ludens и Homo 

religiosus, Никола Бакић, у припреми 

 

 

Пуно успеха у раду жели Вам аутор ове презентације, вероучитељ Никола Бакић. 


