ТЕМАТСКИ ДАН

„ШУМАРИЦЕ, 21.ОКТОБАР“

Тема

Оно што нас издваја!
Хоризонтална и вертикална корелација међу наставним
предметима и садржајима. Час се реализује у
комбинованим одељењима 1 - 4. разреда ОШ “СВЕТИ
САВА“ Крагујевац у издвојеним одељењима у
Поскурицама и Доњим Грбицима.

Области
ЈА И ДРУГИ, КЊИЖЕВНОСТ, ЛИКОВНА КУЛТУРА И
ОКРУЖЕЊЕ, ДИГИТАЛНО ДРУШТВО, КУЛТУРА
ЖИВЉЕЊА, ПРОСТОР, ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ
– ПРОШЛОСТ, КОМПОЗИЦИЈА, ЗАНИМЉИВОСТИ
ИЗ ШУМСКОГ СВЕТА, МОЈА ОТАЏБИНА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, НАСЛЕЂЕ, СРБИЈА – МОЈА
ОТАЏБИНА

Време реализације
Наставни предмети

Циљ:

22. октобар 2021.године
СВЕТ ОКО НАС, СРПСКИ ЈЕЗИК, ЛИКОВНА КУЛТУРА,
ДИГИТАЛНИ СВЕТ, ПРОЈЕКТНА НАСТАВА, ПРИРОДА И
ДРУШТВО

СТИЦАЊЕ ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА У ВЕЗИ СА
ШУМАРИЦАМА КАО НАСЕЉУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА.
СТИЦАЊЕ ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА У ВЕЗИ СА
ЗНАМЕНИТОСТИМА И КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКОМ
БАШТИНОМ СПОМЕН ПАРКА ШУМАРИЦЕ.
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СТИЦАЊЕ ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА У ВЕЗИ СА
ЗНАМЕНИТОСТИМА И КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКИМ
ЗНАЧАЈЕМ СПОМЕН ПАРКА ШУМАРИЦЕ.
ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПРИМЕРЕНО
ПОНАШАЊЕ ПРЕМА СИМБОЛИМА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ.
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..................................................

Наставни предмети са
којима је тема повезана:

Свет око нас, Српски језик, Ликовна култура, Дигитални
свет, Природа и друштво и Пројектна настава

Временска динамика:

9- 11 часова

Исходи наставних
предмета

Ученик ће бити у стању да:
Препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући
себе и друге.
Активно слуша и разуме садржај књижевно – уметничког
текста који му се чита; препознаје песму; уочава битне
појединости у описима бића и природе.
Пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима,
изгледу објеката/предмета и облика из природе и окружења.
Препозна дигиталне уређаје из окружења и именује неке од
њих; наведе на који начин дигитални уређаји могу да
допринесу упознавању културне баштине.
Одреди тип насеља на основу његових карактеристика;
препозна Грб, заставу и Химну Републике Србије и
примерено се понаша према симболима.
Изражајно рецитује песму.
Упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и
уметничких дела; пружи основне информације о одабраном
музеју; разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та
знања може применити.
Користи временске одреднице (година, деценија, век) у
свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја
из прошлости; прикупи и представи податке о прошлости
породице и краја; представи резултате истраживања (писано,
усмено, помоћу ленте времена, Power Point презентацијом и
цртежом).
Распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући
оригиналне композиције. Опише ритам који уочава у
природи, окружењу и уметничким делима.
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Представи резултате истраживања Power Point
презентацијом – сарађује са другима у групи на заједничким
активностима.
Пронађе и одабере потребне информације из различитих
извора (писаних, сликовних, дигиталних); повеже резултате
рада са уложеним трудом; сарађује са другима у групи на
заједничким активностима.
Укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући
другачије ставове.
Користи одабрана уметничка дела и визуелне информације
као подстицај за стваралачки рад; разговара о значају
одабраног уметника, уметничког дела, споменика и музеја.
Предложи редослед активности у односу на постављени
тематски задатак и могућности употребе ИКТ – а; направи
једноставну презентацију користећи мултимедијалне
садржаје.

Исходи наставних
предмета

Ученик ће бити у стању да:

(операционализовани
исходи):

Препозна и искаже своја осећања у вези са догађајем у
Шумарицама.
Активно слуша и разуме садржаје текстова које слуша;
препозна песму „Крвава бајка“; уочи битне појединости у
тексту.
Пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима,
изгледу објеката/предмета и облика из природе и окружења
(Музеј „21.октобар“, „Споменик Бола и пркоса“, Кристални
цвет, Камени спавач, Сто за једног...., Меморијални
комплекс „Словачко гробље“) и представи их ликовним
изражајем.
Наведе на који начин дигитални уређаји могу да допринесу
упознавању културне баштине (пример, данашњи час).
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Одреди тип насеља на основу његових карактеристика
(Шумарице, мали број становника на великој пошумљеној
површини) ; препозна Грб, Заставу и Химну Републике
Србије и примерено се понаша према симболима наше
земље.
Изражајно рецитује песму „Крвава бајка“Десанке
Максимовић.
Упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и
уметничких дела; пружи основне информације о одабраном
музеју, споменику...; естетска анализа планирана за следећи
час.
Користи одабрана уметничка дела и визуелне информације
као подстицај за стваралачки рад.
Распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући
оригиналне композиције; опише ритам који уочава у
природи, окружењу и уметничким делима (илустровањем
објеката: нпр. вертикалне куле Музеја „небески бунари“ који
указују на безизлазност ситуације људи осуђених на смрт,...
црвена цигла – симбол проливене крви и слично).
Користи временске одреднице (година, деценија, век, кроз
историју РС).
Представи резултате истраживања Power Point
презентацијом – сарађује са другима у групи на заједничким
активностима.
Укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући
другачије ставове.
Предложи редослед активности у односу на постављени
тематски задатак и могућности употребе ИКТ – а; направи
једноставну презентацију користећи мултимедијалне
садржаје.
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Међупредметне
компетенције:

Компетенција за учење
•
•
•

Способан је да самостално и у сарадњи са другима
истражује, открива и повезује нова знања.
Рад са 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.
Ученици помажу учитељу да направи Презентацију

Естетичка компетенција
•

Препознаје и развија сопствене стваралачке
способности и креативност у свим уметничким и
неуметничким пољима свог деловања.

Сарадња

Продукти рада:

•

Активно и конструктивно учествује у раду групе.
Критички процењује свој рад, доприноси
унапређивању рада групе и уме да представи
резултате рада.

•

Пано са ученичким радовима.

•

Ученик је свестан значаја меморијалног парка
„Шумарице“ у историјском и културном смислу за
читаву нашу земљу.
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Улога ИКТ-а на
часовимса:

•
•
•

Методе рада:

Материјално – техничка
основа

претраживање сајтова на интернету - историјске
знаменитости;
фотографисање мобилним телефоном;
прављење Презентације уз помоћ ученика;

•

репродукција аудио – визуелног записа „Снимак
Шумарица из ваздуха“ и аудио – снимка „Крвава
бајка“ (стихове песме казује Десанка Максимовић);

•

према потреби постављање Пројекта на блог, сајт.

дијалошка, монолошка, кооперативна, интерактивна,
илустративно - демонстративна, метода практичних радова,
истраживачка.
Материјални ресурси: презентација, лаптоп, штампани
материјали....
Људски ресурси: учитељи, ученици, руководство школе,
педагог, психолог.

Носиоци активности:

Ивана Пендић Недељковић, Сања Крстић – Обрадовић и
Јелена Тодоровић

Активности ученика:

Активности наставника:

•

ученици уз помоћ наставника праве план рада

•

кооперативни рад уз помоћ наставника

•

помажу у прављењу презентације

•

израда радова за Пано/продукти рада

•

процењују свој рад, естетска анализа.

•

припрема задатке, материјале, Презентацију...

•

заједнички истражује са ученицима и подстиче их на
активно учешће у раду

•

преноси своја знања и компетенције
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•

јасно, недвосмислено, користићи разумљиве термине,
представља садржај Презентације, са циљем да
ученици употпуне и стекну нова знања (Шумарице,
културно – историјска баштина града, Музеј „21.
Октобар“....значај Шумарица и догађаја у
Шумарицама за читаву нашу земљу)

•

пушта аудио – видео запис

•

помаже ученицима при израда продуката рада,
мотивишући их; подстицајно утиче на њихову
продуктивност

Начин праћења и
евалуација:

•

учествује у естетској анализи, изради Паноа

•

учествује у вредновању и самовредновњу.

посматрање, бележење, дискусија, анкетирање.

Промоција :

•
•
•
•

презентација
фотографије
сајт школе
дечији часопис школе

Литература за ученика
Литература за наставника
сајтови sr.wikipedia.org/sr-ec/Спомен-парк_Крагујевачки_октобар; spomenpark.rs/rs/
youtube.com/watch?v=WONsUDsEc-8 (песникиња Десанка Максимовић рецитује
стихове своје песме “Крвава бајка“)
„Цвет који не вене“, Сећања преживелих ученика и професора на своје школске другове
и професоре стрељане од стране фашиста у Шумарицама, 21.октобра 1941.године,
СПОМЕН ПАРК, Крагујевац, 1981.

САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
(за наставника)

КРИТЕРИЈУМИ

ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ГРУПЕ
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Одличан
Сви ученици
учествују.

1. Учешће
ученика
у
истраживачк
им
активностим
а /помоћ при
изради
презентације

Добар

Потребна је
помоћ

Већина ученика
учествује.

Мањи број ученика
учествује.

+

2.
Ликовно
представљање
културно историјских

+

знаменитости

3.Комуникација и
сарадња у групи

+

4. Естетска анализа
продуката рада
+

9

ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ РАДА
ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА
Задовољан/задовољна сам израдом
презентације.

20

2

Задовољан/задовољна сам садржајима
презентације и начином представљања
садржаја од стране наставника.

21

1

10

Сарадња са члановима групе је била...

22

Естетска анализа је била успешна на
основу добијених продуката рада

20

2

Шта ти се највише допало на данашњим часовима?
Већина ученика се овако изјаснила: „Слике споменика, слике Музеја...“, „Птица
изломљених крила.“
Шта ти се није допало и зашто?
Мањи број ученика се изјаснио да им се није допала дужина трајања
Презентације.
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Шта ти је било најзанимљивије?
Већини ученика се допао „Снимак дроном.“

1. Која је Тема данашњег часа?
Већина ученика је успешно одредила Тему часа „Шумарице, 21. Октобар“.
2. Шта нисте знали о Шумарицама до сада?
Већина ученика није знала шта симболизује Музеј.
3. Шта сте данас научили о Шумарицама и меморијалном коплексу?
Већина ученика је на данашњем часу научила симболику Споменика меморијалног
парка и Музеја.
4. Која је ПОРУКА данашњег часа?
Већина ученика успешно је одредила Поруку која гласи: “Доста су свету једне
Шумарице!“.
5. Који је, по вама, био најзначајнији део Презентације? Зашто?
Већини ученика је дала одговор: „Споменик бола и пркоса“, Споменик птице
сломљених крила“, зато што су тек сада разумели њихов значај и симболику.

6. Да ли бисте волели да се сличне Презентације организују и за друге врсте
садржаја? Зашто?
Већина ученика би желела да се Презентације праве поново јер тако лакше стичу
знања.

7. Шта вам је било најкорисније што сте научили о Шумарицама и меморијалном
комплексу, у смислу да можете да примените научено? Шта мислите које ће то
ситуације бити?
Већина ученика је одговорила да ће се од сада боље и са поштовањем опходити
према Спомен парку и да ће поштовати и друге споменике и културе приликом
обиласка.
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Провера остварености исхода:
Исходи у оквиру наставних предмета и
операционализовани исходи су остварени.

Запажања наставника о
реализацији часа /
Самокритички осврт и мере
рационализације

Тематски дан је успешно реализован. Дужина Презентације
је могла бити краћа.
Часовима су присуствовале директор школе и школски
педагог, на задовољство свих нас због размене
професионалних искустава, подршке и помоћи у раду, а све
у циљу унапређивања образовно – васпитног рада у
целини.

Додатни рад: Ученици који заврше пре осталих, помажу другим групама да заврше
планирано (вршњачка едукација).

Ученик који остварује наставу по индивидуализованом програму рада, ради према
својим могућностима и активно учествује у свим етапама рада.
Ученик боји, илуструје, записује, прати, учествује, анализира...

Домаћи рад: Ученици са укућанима, разговарају о утисцима са данашњих часова и
представљају продукте рада.... Истичу научено и истражују на дату Тему.
Добијају детаљна упутства за рад.
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Фотографије ученика/ученичких радова.
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