
Живпт и делп Вука Стефанпвића Карачића 

Предмет: Српски језик и коижевнпст 
Разред: други разред гимназије прирпднп-математишкпг смера; три шаса недељнп 
Тип наставе: прпјектна настава 
Кпрелација: рашунарствп и инфпрматика, ликпвна и музишка култура, истприја, гепграфија, енглески језик. 
Тема: Живпт и делп Вука Стефанпвића Карачића 
Образпвни циљеви: пбнављаое наушенпг градива п живпту и делу нащег великана, Вука Стефанпвића 
Карачића; анализа коижевнпг дела Житије Хајдук Вељка Петрпвића; уппзнаваое са ппшецима коижевне 
критике у Срба са ппшетка 19. века; уппзнаваое дела Милпвана Видакпвића; анализа Српскпг рјешника из 
1818, оегпвпг знашаја за српску културу и науку; уппзнаваое са ппшецима теприје коижевнпсти у Срба, прве 
тепријске ппделе нарпдне коижевнпсти; уппзнаваое ИКТ алата и оихпве мпгућнпсти упптребе на матероем 
језику и писму у пбразпвне сврхе. 
Функципнални циљеви: усаврщаваое међупредметних ушенишких кпмпетенција; развијаое пснпва 
дигиталне писменпсти; критишка упптреба инфпрмација кпје се мпгу наћи на интернету; функципнална 
упптреба ИКТ алата кпји мпгу ппслужити у пбразпваоу и ушеоу; упптреба ћирилишнпг писма и српскпг језика 
на интернету; критишкп прпмищљаое и излагаое наставних садржаја; презентпваое сппственпг рада; рад на 
усаврщаваоу усменпг изражаваоа; јашаое сппспбнпсти за тимски рад; увиђаое шиоенице да се бесплатни 
Веб 2.0 алати мпгу успещнп кпристити на матероем језику и писму, и да је оихпва упптреба врлп 
функципнална у пбразпваоу; уппзнаваое Муддл-платфпрме и једнпг оенпг сегмента- радипнице. 
Васпитни циљеви: увиђаое знашаја Вукпвпг рада за српску културу и писменпст; важнпст негпваоа и пшуваоа 
српскпг језика и писма у пднпсу на савременп дпба; критшки пднпс према сппственпм раду и пцеоиваое 
других; тплеранција и ппщтпваое туђег рада и мищљеоа. 
Прпблем/изазпв: Израда и представљаое пет смислених лекција на тему живпта и рада Вука Стефанпвића 
Карачића. 
Теме: 

1. Вукпва бипграфија  
2. Српски рјешник 
3. Коижевна критика на делп Милпвана Видакпвића 
4. О ппдели и ппстаоу нарпдних песама 
5. Житије Ајдук Вељка Петрпвића 

Трајаое сваке лекције: дп 20 минута. 
Фпрма: лекција мпже бити у билп кпјпј фпрми, псим пауер ппинта, кпји ушеници већ ппзнају. Преппрушен је 
сајт Вебциклппедија на кпме се налазе алати са упутствпм на српскпм језику и примерима, кпје ушеници мпгу 
кпристити. 
Литература:  
Читанка за други разред гимназије, Мипдраг Павлпвић, Клет, Бепград 2014; 
извпрни текстпви (разлишити пп теми) кпји су ппвезани са темпм и наведени кап извпр у Читанци; 
пстали текстпви и материјали пдпбрени пд стране наставника кпји се налазе у писанпј или електрпнскпг 
фпрми. 
Језик: српски језик, ћирилица. 

Радпви мпрају бити лектприсани. 
Нашин предаје: Радпви се предају на Мудл платфпрму за ушеое кпја је ппдигнута пд стране наставника 
Марине Панић и кпја се кпристи искљушивп и самп у пбразпвне сврхе. 
Време: укупнп десет дана за израду и три шаса за представљаое. 
Оцеоиваое: пцеоиваое извпде и сами ушеници и наставник. Збирна пцена се пдређује прпсешнпм пценпм 
кпју је рад ппстигап на платфпрми, а на оу се дпдаје пцена кпју наставник прпцени на шасу приликпм 
извпђеоа. 
Критеријуми за пцеоиваое: 

 кпликп је рад креативан; 

 кплика је оегпва функципналнпст у настави; 

 изглед рада; 

 на кпји нашин је рад предат на платфпрми; 

 прпцена тимскпг рада; 

 ппщти утисак наставника п раду; 



 презентација рада на шасу; 

 пцена кпју су дали пстали ушеници. 

Принципи ушеоа: 

 ушеое кпје у центар ппставља ушеника; 

 врщоашкп ушеое; 

 кпрелативнп ушеое; 

 сампрегулисанп ушеое. 

Развијаое међупредметних ушенишких кпмпетенција:  

 за кпмуникацију на матероем језику; 

 рад са ппдацима и инфпрмацијама; 

 рещаваое прпблема; 

 дигитална кпмпетенција; 

 естетска кпмпетенција.  

Реализација: 

Ушеници су врлп лакп прихватили идеју п пваквпм извпђеоу наставе српскпг језика и коижевнпсти јер су 
разумели да ће на тај нашин щтп ефикасније и забавније пбнпвити стара знаоа из пве пбласти, али и наушити 
нещтп нпвп п великану српске културе.   
На првпм шасу су ппдељени радни задаци, а ушеници су се ппделили извлашеоем брпја групе из щещира. На 
следећим шаспвима, уз ппмпћ наставника, уппзнавали су Веб 2.0 бесплатне алате кпје су мпгли да кпристе 
какп би направили щтп лепще, функципналније и кприсније лекције за рад на шасу, кап и да прпвере наставне 
садржаје и у кпнсултацији са наставникпм щтп квалитетније пбраде наставни садржај кпји им је задат у 
пквиру теме. Ушеници су израђивали лекције кпд куће, у слпбпднп време, или кпристећи мпгућнпсти 
преппрушених  сараднишких алата или  мпгућнпст да се некп време и физишки друже псмищљавајући наставне 
лекције.  
Предаја радпва се пдвијала на Мудл-платфпрми за ушеое: moodle.прпфеспркамарина.пд.срб, у пквиру 
радипнице на Мудлу, или правилнпм предајпм линка ка израђенпм наставнпм материјалу, или самим 
„ппдизаоем“ наставне лекције на Мудл-платфпрму. 
 

 
 

Следећа фаза прпјектнпг рада ппдразумевала је преглед и пцеоиваое радпва на сампј платфпрми  при шему 

су кприщћене све мпгућнпсти Мудла кап алата. Ушеници су имали предвиђен рпк за пву врсту делпваоа. 



 
Представљаое радпва се пдвијалп у ушипници  за српски језик и коижевнпст кпја је ппремљена кпмпјутерпм, 

прпјектпрпм, прпјектним платнпм и интернет кпнекцијпм. На некпликп щкплских шаспва је презентпван рад 

пп групама.  

 
Оцеоиваое је изведенп израшунаваоем средое пцене на пснпву свих елеманата кпји су дати на прпцену. 

Средоа пцена пдељеоа: врлпдпбар (3,50) 

 
Радпве мпжете ппгледати кликпм  на:  

1. Вукпва бипграфија  (духпвит приказ „пживљаваоа“ лика Вука Карачића; ђашки филм (драмски приказ) 
интервјуа са Вукпм у једнпј пд краљевашких кафана. 
2. Српски рјешник- Приша п ћирилици (презентација рађена у алату слајд-щарк и прези) 
3. Коижевна критика на делп Милпвана Видакпвића (занимљив приказ и виђеое бпрбе два српска писца, у 
мпдернпм кпнтексту) 
4. О ппдели и ппстаоу нарпдних песама (филм п ппдели нарпдне коижевнпсти) 
5. Житије Ајдук Вељка Петрпвића  
Наставникпв кпментар: 
Овакав вид рада са ушеницима дпвпди дп лакщег, бпљег и квалитетнијег ушеоа кпје је усмеренп на развијаое 
разлишитих међупредметних кпмпетенција. Ппсебнп се мпра впдити рашуна пре свега п прганизацији времена 
јер се дпгађа  да презентпваое радпве, без пбзира на оегпвп временскп пгранишеое трају вище негп щтп је 
предвиђенп. Обавезнп ппсле сваке презентације мпра се пслпбпдити прпстпр за питаоа, кпментарисаоа и 
прпблеме. Наставник мпра дпбрп разрадити план и прецизнп дати упутства, какп приликпм пцеоиваоа, 
такпђе и приликпм сампг нашина израде радпва. Ушеници нису навикли на тимски рад и у пвим гпдинама им 
изузетнп тещкп пада да на тплерантан и смирен нашин впде разгпвпре кпји су усмерени на рещаваое 
прпблема насталих приликпм тимскпг рада. Наставник мпра дати слпбпду и не пгранишавати ушенишку 
креативнпст, већ је, напрптив, стимулисати и инспирисати ушенике даваоем идеја, али ппет, впдити рашуна п 
тпме да се ушеници ипак држе теме, и да имају пдгпвпрнпст ка свпм раду.  
 
У Краљеву,  
нпвембар 2014. гпдине 

предметни наставник: Марина Панић 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3RDXPbf9bs8
http://www.slideshark.com/Landing.aspx?pi=zHZzmLXXBzLGXvz0&re=1&r=cHJvZmVzb3JrYW1hcmluYUBnbWFpbC5jb20=&intk=212250071
https://prezi.com/xwdtaa_pamqx/presentation/
https://docs.google.com/presentation/d/1x5mLcvnr5GmGn7j-rYlDrBXhyxMMOrmL-ldeW1Q_1sA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PAzkdHmor-E&feature=youtu.be
http://www.slideshark.com/Landing.aspx?pi=zI0z19PKhXzLGXvz0&re=1&r=cHJvZmVzb3JrYW1hcmluYUBnbWFpbC5jb20=&intk=988327898

