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АПСТРАКТ 

Пројекат “Чаробне слике“ настао је из жеље да се наставна тема Мултимедијалне 

презентације учини занимљивијом и приближи ученицимa са сметњама у развоју, 

којима је рад на овим пројектним задацима представљао више од учења кроз игру. 

Задатак који се састојао у  прављењу ауторских холограмских приказа, наизглед тежак, 

веома брзо је постао лак и забаван. Тако су ученицима, практично кроз игру, 

приближени закони флоре и фауне, кретања Земље око Сунца, месечеве мене... 

Потребно је било само мало претражити интернет, пронаћи одговарајуће материјале и,  

уз сараднички дух и у пријатној истраживачкој атмосфери, створити од 

дводимензионалних слика тродимензионалне чудесне анимације. 

У пројекту „Чаробне слике“, кроз три наставна часа, представљене су пројектне 

активности, које од дефинисања теме преко интерактивних радионица воде до 

истоимене представе коју изводи мађионичар и, на тај начин, ефектно презентује 

вршњацима из друге школе продукте тимског рада. Наши ученици су на овакав начин 

стекли неопходно самопоуздање кроз спознају да су важан део једне ауторске приче, 

лепо осмишљене и применљиве у пракси. Тако су на креативан начин и себи и нама 

показали да могу да презентују свој ауторски рад и изађу из зоне ограниченог раста. 

Добили су могућност да млађе другове из редовне школе уче како да на интерактиван 

начин слике из уџбеника заиграју пред њиховим очима. Једноставно речено, учешће у 

овом пројекту ученицима је омогућило сагледавање различитих димензија једног 

проблема и његово решавање на чаробан - инвентиван начин.  

Мађионичарска представа „Чаробне слике“, као својеврсна презентација и евалуација 

пројекта, одржана  у ОШ “Вук Караџић“ из Житковца, у издвојеном одељењу у 

Моравцу, подстакла је сарадничку атмосферу и инклузивно прихватање различитости. 

Пројектне активности су имале значајног утицаја на образовна постигнућа ученика обе 

школе као и на позитивну промену ставова према ученицима са сметњама у развоју.  
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Школа:   ОШ за децу са сметњама у развоју „Смех и суза“ Алексинац 

Разред:пети 

Предмет: Информатика и рачунарство                                                               

Наставна тема/област: Пројектна настава „ЧАРОБНЕ СЛИКЕ“ 

Наставна јединица: Мултимедијална презентација 

Циљ пројекта: Оспособљавање ученика да самостално и сараднички управљају 

информацијама и производе мултимедијални дигитални садржај. 

Наставни предмети са којима је тема у корелацији: Српски језик, Техника и 

технологија, Maтематика, Биологија, Географија, Ликовна култура, Енглески језик, 

Грађанско васпитање 

Дужина трајања пројекта: 3 часа 

Очекивани исходи  

Ученик ће бити у стању да: 

 сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала у вези са темом; 

 изабере технике и алате у складу са фазама реализације пројекта; 

 сече, спаја и лепи провидну фолију; правилно и безбедно користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду (маказе, скалпел, лењир, лепак...), 

 направи план израде једноставног производа; самостално израђује једноставан модел 

3Д пројектора за холограме; 

 креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички); 

 самостално или уз помоћ наставника пронађе потребне информације и материјале на 

интернету, да их сачува и искористи у раду; 

 сарађује и преузима различите улоге у групи; сарађује са осталим члановима групе у 

представљању резултата и закључака, 
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 наводи кораке и описује поступак решавања пројектног задатка, 

 вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је 

био задужен; процени сопствено учешће и учешће других у различитим фазама 

пројекта; процени презентовање и добијене продукте на крају пројекта. 

Међупредметне компетенције: 

Компетенција за учење 

Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова 

знања. 

Ученик уме да планира време за учење и да организује процес учења и управља њиме.  

Рад с подацима и информацијама 

Ученик користи и самостално проналази различите изворе информација и података, 

разврстава их и повезује. 

Дигитална компетенција 

Уме да претражује, процењује релевантност и поузданост, анализира и систематизује 

информације у електронском облику користећи одговарајућа ИКТ средства.  

Естетичка компетенција 

Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим 

уметничким и неуметничким пољима свог деловања. 

Сарадња 

Активно и конструктивно учествује у раду групе.  

Критички процењује свој рад, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи 

резултате рада. 

Продукти пројекта: 

 3Д пројектори за холограмске приказе  

 Мултимедијалне презентације (ауторски холовидео) 
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Улога ИКТ-а у пројекту: 

 претраживање материјала на интернету;  

 прављење ворд докумената; 

 креирање фолдера за складиштење видео клипова са интернета; 

 употреба јутјуб онлајн видео конвертора (https://2conv.com/rs/); 

 прављење презентација (холовидеа); 

 презентовање продуката пројекта. 

1.Програм који ће ученици  користити у припреми и изради холовидеа током пројекта 

„Чаробне слике“ је Microsoft Office PowerPoint који је релативно једноставан за 

коришћење, омогућава лакше учење, омогућава креирање мултимедијалних 

презентација које садрже текст, слике, анимације и аудио и видео елементе. израда 

дигиталних филмова за наставне потребе – ауторски холограмски видео материјали су 

урађени у програму Microsoft Office PowerPoint и снимљени као видео материјал.  

2.YouTube Downloader  је алат који омогућава преузимање видео записа са Јутјуба. 

Процес преузимања је веома једноставан. Пронађете клип на Јутјубу који желите да 

преузмете, копирате његову УРЛ адресу,  унесете је у одговарајући простор и кликнете 

на тастер Преузми (Download).  

3.При коришћењу видео клипова са интернета поштована су ауторска права. На овај 

начин код ученика се развија осећај одговорности и поштовања ауторства. 

Методе рада: разговор, дискусија, илустративно-демонстративна, метода практичних 

радова, истраживачка метода, метода активног учења, игролика настава 

Облици рада: фронтални, групни, индивидуални, тимски 

Потребни ресурси: 

Људски ресурси: експерт за мотивациону причу, предметни наставници групе 

природних предмета (биологија, хемија, физика, математика), вршњаци (ученици 

трећег разреда из Моравца  

https://2conv.com/rs/
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Материјални ресурси: мобилни телефони, рачунари, интернет, видео клипови са 

интернета, провидна фолија, лењир, маказе, лепљива трака). 

Литература:  

1. Информатика и рачунарство са дигиталним материјалом на ЦД-у за пети разред, 

Издавачка кућа *ЕДУКА* доо 

Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић 

Издање: 2018. година 

2. Информатика за 5. разред, Издавачка кућа Klett 

Аутор: Светлана Мандић 

       Издање: 2018. година 

3. Техника и технологија за пети разред, Издавачка кућа Klett 

Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић 

Издање: 2019. година 

4. Материјали са интернета:  

http://www.institut.edu.rs/projektna-nastava-zato-sto-je-zivot-takode-poseban-tip-projekta-

knjiga-trendova-u-obrazovanju/ 

http://www.eraz.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/29_%C5%A0ipka._primjena_3d_hologram

_tehnologije_u_obrazovanju_international_scientific_conference_eraz_2016_belgrade_serbi

a_233-238_pp..pdf 

http://www.skola-futura.hr/3d-hologram-projektor/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eduka.rs/eduka-prodavnica/manufacturers/%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B0?tmpl=component
http://www.institut.edu.rs/projektna-nastava-zato-sto-je-zivot-takode-poseban-tip-projekta-knjiga-trendova-u-obrazovanju/
http://www.institut.edu.rs/projektna-nastava-zato-sto-je-zivot-takode-poseban-tip-projekta-knjiga-trendova-u-obrazovanju/
http://www.eraz.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/29_%C5%A0ipka._primjena_3d_hologram_tehnologije_u_obrazovanju_international_scientific_conference_eraz_2016_belgrade_serbia_233-238_pp..pdf
http://www.eraz.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/29_%C5%A0ipka._primjena_3d_hologram_tehnologije_u_obrazovanju_international_scientific_conference_eraz_2016_belgrade_serbia_233-238_pp..pdf
http://www.eraz.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/29_%C5%A0ipka._primjena_3d_hologram_tehnologije_u_obrazovanju_international_scientific_conference_eraz_2016_belgrade_serbia_233-238_pp..pdf
http://www.skola-futura.hr/3d-hologram-projektor/
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ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ САДРЖАЈА 

Циљ пројекта: Оспособљавање ученика да самостално и сараднички управљају 

информацијама и производе мултимедијални дигитални садржај. 

1. Дефинисање и разрада пројектног задатка 

1.1. Представљање теме пројекта  

Циљ ове  активности  је оспособљавање ученика да самостално и сараднички управљају 

информацијама и производе дигитални садржај. 

Ученици се упознају са холограмским приказом кроз представљање видеа и разговор са 

експертом за ову пројектну активност, Гаврилом Стојановићем, учеником трећег 

разреда ОШ „Вожд Карађорђе“ из Алексинца.  

Мотивациона прича ученика Гаврила Стојановића гласи овако: „Волим филмове 

научне фантастике. У њима проналазим много занимљивих детаља. Гледајући 

„Прометеја“ посебно су ме заинтересовали холограмски прикази. Заволео сам те 

компјутерске анимације које су ми се чиниле врло компликоване. Претражујући по 

интернету, наишао сам на видео запис  у коме је објашњено како направити холограм 

уз помоћ пирамиде засеченог врха и таблета. Изненађењу није било краја...“ 

      

Гаврило Стојановић                                                                             Филм Прометеј 

Наставник поставља проблемско питање: Како настаје холограм? То је и радни назив 

овог пројекта. Проблемско питање садржи мотивациону компоненту која покреће 

ученике. Излаз из проблемске ситуације је успешно решење пројектног задатка. У овом 

пројекту се тежи високом активирању сваког ученика. У центар пажње се ставља 

ученик са задатком  и проблемом који треба да реши. Мисао ученика и његова 

стваралачка активност долази до пуног изражаја. Активно учење, поступци креативног 

решавања проблема кроз истраживачки рад су покретачи позитивне енергије и 
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мотивациони окидач за ученике. Наставник презентује  план пројектних активности, 

води и усмерава дискусију о предложеној теми и дају своје мишљење поткрепљено 

аргументима. Ученици праве анализу активности које су неопходне да се задатак 

реализује, као и њихово трајање. Наставник дели ученике у две групе, објашњава 

поделу послова на дизајнерски и истраживачки део, дели задужења групама. 

Дизајнерска група има задатак да направи 3Д пројектор холограма, а задатак  

Истраживачке групе је да претражујући интернет издвоји холограме прикладне за 

приказивање на часу.  

2. Разрада пројекта 

2.1. Израда 3Д пројектора холограма  

Циљеви ове активности су:  

 Оспособљавање за самостално реализовање пројекта који се састоји од израде 

модела или макете према упутству. 

 Развијање способности практичног стварања, креативности и оригиналности. 

Ученици праве  3Д пројектор холограма (зарубљене пирамиде од чврсте провидне 

фолије) и проверавају да ли се кроз направљене заслоне приказују  очекиване 

тродимензионалне слике - холограми.  

Дизајнери самостално проналазе информације потребне за израду 3Д пројектора за 

холограм користећи ИКТ уређаје и интернет сервисе. Њихов избор је видео туторијал 

https://youtu.be/LT4WlAMozyI.   Уз помоћ наставника понављају поступак израде модела 

3Д пројектора холограма од лакообрадивог материјала (врсте провидне фолије), бирају 

материјал и алате за израду зарубљене пирамиде; мере; обележавају и исцртавају 

мрежу зарубљене пирамиде; ручно израђују заслоне користећи одабрани материјал и 

алате. Добробит за ученике са сметњама у развоју је у унапређивању манипулативних 

способности , фине моторике, координације и спретности.  

Истраживачи након договара о начину проналажења материјала на интернету и 

темама које ће бити обрађене у пронађеним садржајима, претражују интернет, налазе 

холограмске видео записе, бирају садржаје прикладне за приказивање, те линкове ка 

изабраном садржају копирају у ворд документ - Холовидео за час.  

 

https://youtu.be/LT4WlAMozyI
https://drive.google.com/drive/folders/1nkM6YbAfmp0wf2tFSbHJ_vhUwdg02oJH
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Наставник надгледа рад обе групе ученика, даје савете, упутства и похваљује 

најуспешније у раду, даје смернице и подршку. Коментарише и процењује рад обе 

групе. Одговара на питања ученика и усмерава групни рад.  

Након што су направљени 3Д пројектори холограма, ученици који су имали задатак да 

одаберу видео, представљају свој избор. Кроз видео се приказују природне појаве, 

животиње и биљке о којима је било речи на часовима биологије и географије. 

Користећи направљене 3Д пројекторе ученици обе групе гледају изабране холограмске 

записе.  
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Уз разговор о досадашњем ангажовању ученика/група на пројектним активностима 

одређују предстојеће кораке у раду. 

Као припрему за следећи део пројектних активности наставник дели ученике у три 

групе: флора, фауна и космос. 

Новоформиране групе се договарају о изради домаћег задатка: проналажење видео 

клипова погодних за прављење холовидеа на интернету на три договорене теме:  група 

флора са темом биљке, фауна са темом животиње и космос о природним појавама: 

месечеве мене, кружење Земље око Сунца, смена дана и ноћи... 

Ученици су били одушевљени оваквим часом јер су имали прилике да своја знања из 

природних наука повежу са њима блиским и интересантним појавама. Знање 

примењено на овакав начин остаје дуже у сећању, буди потребу за постизањем 

компетентности и сарадњом са другима. Овако организованим наставним часом, 

каналисали смо радозналост ученика, која брзо прелази с једне области на другу, тако 

да они постану способни да се дуже време задрже на једној активности. 

2.2. Израда холовидеа 

Циљ активности је оспособљавање ученика да самостално и сараднички управљају 

информацијама и стварају дигитални садржај. 

Ученици, сарађујући у групи са осталим члановима групе, учествују у одабиру видео 

клипова од којих ће правити холограмски видео и прикупљању и обради материјала у 

вези са одређеном темом. Видео материјал треба да представи домаће и дивље 

животиње, биљке, појаве у природи...  

Уз помоћ припремљеног туторијала за прављење холограмског видеа http://bit.do/fddnU, 

ученици уз усмеравање наставника коментаришу, препознају и наводе кораке, а затим 

описују поступак решавања проблема - пројектног задатка. Потом израђују 

мултимедијалне презентације за које као материјал користе одабране видео клипове по 

темама. Прилози група налазе се на Гугл диску у фасцикли Прилози за дигитални час 

2019.  На крају, креирају филмове - холовидеа од презентације, водећи рачуна о 

временској динамици израде, анализирају и коригују презентације-холовидеа. 

Направљене холовидее сакупљају у фасциклу Наши холограми, симулирају 

представљање својих холограма уз помоћ 3Д пројектора холограма.  

http://bit.do/fddnU
https://drive.google.com/drive/folders/1nkM6YbAfmp0wf2tFSbHJ_vhUwdg02oJH
https://drive.google.com/drive/folders/1nkM6YbAfmp0wf2tFSbHJ_vhUwdg02oJH
https://drive.google.com/drive/folders/1nkM6YbAfmp0wf2tFSbHJ_vhUwdg02oJH
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Следи презентовање холовидеа, представници група осталим групама и наставнику у 

кратким цртама дају увид у своје планиране и извршене активности. Ученици вреднује 

своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које су задужени. 

Анализирају сарадњу у групи, презентовање представника групе, рад на пројектним 

корацима и активностима.Следи договор о представљању продуката пројектних 

активности. 

      

Наставник  упознаје ученике са планираним активностима за следећи час – посета 

ученицима из издвојеног одељења ОШ “Вук Караџић“ у Моравцу и представљање 

припремљених холовидеа и њихова практична примена уз направљене заслоне. 

Ученици предлажу назив презентације Чаробне слике. Чаробне (холограмске) слике ће 

представити мађионичар. Изабрали су Александра Драганића за улогу мађионичара.  

Оваквим обликом активног учења ученици су били у сталној  интеракцији са 

окружењем и другим ученицима. Стварали и манипулисали 3Д објектима, самостално 

долазећи до решења проблемског задатка.  

3. Презентовање резултата рада, евалуација и рефлексија 

Продукте свог рада: 3Д пројекторе холограма и самостално 

направљене холограмске видео клипове, презентују ученицима 

трећег разреда ОШ “Вук Караџић“ из Житковца, издвојено 

одељење у Моравцу.  

Мађионичар отвара фасциклу Наши холограми и презентује 

ауторске холограмске приказе настале у пројекту  користећи 

заслон. Представници група представљају динамику израде и демонстрирају 

функционисање продуката, деле остале 3Д пројекторе холограма ученицима из 

Моравца и приказују холограме.   
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Представљање продуката пројекта млађим ученицима осим што доприноси вршњачкој 

сарадњи и размени искустава, бољем повезивању ученика са сметњама у развоју и 

ученика редовне школе, доприноси и практичној добити за ученике обе школе. 

Ученици из Моравца имају прилику да оно што су учили из књига сада виде као „живи 

приказ“ кроз холограме, могу лакше да схвате природне појаве док се оне одвијају пред 

њиховим очима, а улога ИКТ-а је у целој причи је вишеструка. Осим што је овај начин 

занимљив и близак ученицима, служи и за откривање суштинских узајамних веза које 

су у природи нераскидиве.  

      

      

На крају презентације – часа у Моравцу, ученици по групама раде самоевалуацију 

пројектних активности и продуката пројекта у целини. Евалуацији се придружују и 

ученици из Моравца дајући своје мишљење о представљеним холограмским приказима. 

Кроз разговор врше самоевалуацију и евалуацију пројекта. 
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Мађионичарска представа Чаробне слике у ОШ ,,Вук Караџић“ подстакла је развој 

атмосфере сарадње и прихватања различитости. Евалуација која је спроведена током 

реализације ове активности пројекта је потврдила да је пројекат имао утицај на 

образовна постигнућа ученика обе школе као и на позитивну промену ставова ученика 

из Моравца. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Након успешно оствареног пројекта и евалуације свих пројектних активности и 

добијених резултата, увидели смо да се истраживачки и проблемски оријентисан добро 

структуриран пројекат може спровести и у инклузивној средини.  Он има изузетно 

добре ефекте на учешће у раду и учење ученика. Ово је један од креативнијих и бољих 

начина организовања наставе коју чини интересантнијом и ефектнијом, а школа постаје 

место које на пријатан, подстицајан и занимљив начин уводи ученике у свет науке, 

информатике и поспешује развој функционалних знања.  

Утицај ИКТ на целокупни живот и рад постаје све већи, а 3Д технологија се у последње 

време користи као најконкретнији и најкреативнији начин учења. Комбинација 3Д 

слика и видеа омогућује да ученици могу да „виде“ апстрактне природне процесе и 

упознају појаве и ствари до најситнијих детаља. 

Ученици су упознали начин прављења холограма на најједноставнији начин. Ови 

примери употребе холограмских приказа применљиви су у настави, али и стварном 

животу, што значи да ће умети да их препознају и неће осећати страх при сусрету са 

њима. Једна од технологија на којој лежи будућност је свакако 3Д холограм. Ово је 

релативно нова технологија чија се примена тек очекује код е-учења, а њеним 

коришћењем приказивале би се симулације сличне стварном животу. Холограм 3Д 

може се искористити у различитим облицима наставног процеса.  
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Када смо пре десетак година за мото школе узели слоган „Ми нисмо другачији“ имали 

смо на уму да ће убрзани развој информационо-комуникационих технологија 

омогућити да и деца са сметњама у развоју могу да користе рачунаре, мобилне уређаје 

и интернет.  Отвореност, мотивисаност и лакоћа учења путем ИКТ, те резултати које су 

ученици остварили у протеклој деценији су показали да смо изабрали прави слоган. 

Овај пројекат је још један допринос тој тврдњи. 

 

Пројекат је реализован 2018/19. школске године. 

Током пројекта настао је филм https://youtu.be/4wo5crwPbvQ 

 

https://youtu.be/4wo5crwPbvQ

