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1. УВОД 

 

Идеја за овај рад и организација једног иновативног часа, настала је гуглајући по 

Интернету и тражећи занимљиве чланке о физици и настави физике. Проналазимо рад, о настави 

физике, који је објавио Владимир Паар, члан Хрватске академије знаности и умјетности, а 

запослен на Природно-математичком факултету Свеучилишта у Загребу. Дио рада наводимо у 

цијелости: 

 ''Успјешна настава физике у школи један је од најкрупнијих изазова пред савременим 

образовањем у свијету. Опсежна истраживања проведена у њемачким школама (Phys.Blätt. 

56(2000)7/8) показала су да је од свих школских предмета физика ученицима најтежи и најмање 

привлачан предмет, упркос томе што се њемачки образовни систем у цјелини сматра 

најквалитетнијим у свијету. Највише негативних ставова ученици су исказали према сљедећим 

предметима (навешћу само неколико): физика 30%, хемија 28%, математика 20%, па све до 

енглеског језика и социјологије 4%. Видљиво је да највише негативних ставова ученици показују 

према физици, затим према хемији и математици.  

 Ако се, наводи се у  поменутом истраживању, као мјера атрактивности појединих предмета 

узме  разлика између постотка позитивних и негативних ставова с тим да се све вриједности 

увећавају тако да се најмање  атрактивни предмет (физика) узме на нули, редослијед предмета по 

растућој атрактивности је сљедећи: физика 0, хемија 1, француски 10, и тд. Значи, најмање 

атрактиван предмет  за ученике је физика.'' 

 Овај проблем постаје још значајнији и крупнији, нарочито на почетку 21. вијека будући да 

је физика кључни предмет за усмјерење младих генерација ка научно-технолошком развоју, који 

је основа за развој модерне привреде. 

 У том смислу Агенда 2000 Европске комисије у својој стратегији за развој Европске Уније 

у 21. вијеку наглашава кључну улогу иновације, истраживања, образовања и константног 

усавршавања за будућност Европе. Стога потреба да се повећа квалитет и успјешност наставе 

физике у школи добија у свијету и значајну политичку димензију. 

 Уопштено, физици се, као наставном предмету, приговара да је превише оптерећена 

математичим апаратом и поступцима, те да је превише орјентисана на пуко меморисање, а да при 

том има мало садржаја атрактивних и интересантних за ученике, премало креативних извора и 

премало мотивације усмјерене ка критичком  размишљање.  

 Истиче се и велика улога  физике у савременом образовању, наглашавајући да има велики 

трансферни потенцијал за касније цјеложивотно образовање и оспособљавање за стално стицање 

нових знања која се у будућности покажу релевантним, а сад се не могу предвидјети. 

 Свему наведеном треба тежити модернизовањем наставног процеса. У том правцу је ишао 

и главни закључак симпозијума Њемачког физичког друштва за 2001. годину: ''Више мислити, 

мање рачунати''. 

У студији о настави физике објављеној у САД (J. Hubisz, American Assotiation of 

Physicteachers, www.doingnothing.com/school_project_2.htm)   наглашава се проблем разумијевања  

градива из физике у  наставној пракси. Као проблем, посебно је наглашено, да се у настави и у 

уџбеницима  разумљивости градива и илустрација посматра са становишта физичара, психолога, 

математичара, а не са становишта ученика.  
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Садржаји се пишу  ''тешком и тврдом'' физичком истином са нивоа који није прихватљив 

за ученика. Сувише значаја се придодаје мање битним детаљима, цртежи постају компликовани, 

неразумљиви и неприхватљиви за ученике. Еминентни стручњаци, из области наставе физике,  

сматрају да цртеж треба да буде што једноставнији без сувишних детаља, а да одговара физичкој 

истини, те да буде разумљив и прихватљив за ученика. Ово је  само један од кључних елемената 

за успјешну наставу, уз наравно најбитнији  ''тросмијерну'' комуникацију наставник-ученик-

садржај. Ученик свакако треба да буде у центру свих дешавања, као активни учесник, а не пасивни 

посматрач. Један од битних сегмената за успјешну наставу је и квалитет уџбеника, иако се често 

истиче да је уџбеник, само један (обавезни) извор знања.  

Уз компоненте добре наставне праксе, као што су уџбеник, садржаји, наставни план и 

програм, на које наставник не може или јако мало може да утиче, постоји и сегмент на који 

наставник итекако може да утиче. Тај сегмент је најбитнији. То је наставник сам.  

Модерна схватања су да добар и квалитетеан наставник мора бити свестрана личност. 

Мора да има високе моралне особине, те љубав према позиву и ученицима. Мора да цјеложивотно 

учи, а то значи да се савакодневно усавршава и напредује, али и да поучава ученике, поштујући 

личност сваког ученика понаособ. Добар наставник уз систематичност и принципјелност мора да 

буде креативан, умјетник и добар познавалац ученикове душе, али и жеља и могућности. 

Познати физичар Weisskopf, о настави физике каже: ''Прва обавеза наставника физике је 

да се труди да се у настави савладају физички концепти, како би се формирао појмовни оквир на 

којем се заснивају све друге науке. Приоритет је да се концепи поставе испред рачунања.'' 

 Ношени горе наведеним, нарочито у почетном дијелу текста, запитали смо се какво је 

стање у нашим школама? Какви су ставови и мишљења ученика према настави физике? Кроз 

неформалне разговоре са наставницима и професорима физике у основним школама у нашем 

окружењу, дошли смо до сличних закључака. Један  предавач са десетогодишњим искуством, 

искуствено говорећи, био је опрезан у доношењу закључака, мада је познавао проблематику 

наставе физике уопште. Сматрао је, да је стање у нашим школама повољније, а било би и још 

боље, када би се учесници наставног процеса мало више активирали, или интерреаговали на 

равноправним основама. 

 Ипак, као озбиљни и одговорни наставници и професори физике, покушали смо 

преиспитати методе и начине свога рада. Да би дошли до егзактних показатеља, припремајући 

један иновативни час,  обновили смо своја педагошко-психолошка и дидактичко-методичка знања 

о настави. На тај начин жељели смо, на личном примјеру, да покажемо да је у професији 

просвјетног радника, цјеложивотно учење фундаментална активност. 

 Овај рад треба да да скромни допринос, свим колегама који желе да ураде нешто ново, 

нешто на другачији начин. Сваки новитет у наставној пракси, свакако базиран на научној основи, 

пружа бар мало више слободе ученику у процесу критичког размишљања. Развија, бар мало више, 

машту и креативност. Искрено, потребно је мало више труда и залагања, самог наставника у 

односу на класичну наставу у којој поред ученика, као нијемих посматрачи, промиче наставни 

садржај, остављајући их не доречене, без размишљања и кључних спознаја. 

 Али надати се, колико труда уложимо у наше активности, очекивати је да ћемо као 

повратну информацију од ученика добити још више. 
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2.  ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ И ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ ОСНОВЕ 

 

 У уводном дијелу рада  навешће се битне научне претпоставке и одреднице које се користе 

током припремања наставника  и реализације часа. Објасниће се педагошко-психолошке основе 

проблемске наставе, као и дидактичко-методичке поставке часа. Покушаће се, на 

најједноставнији начин, објаснити све елементе теорије, потребне за припремање и реализацију 

часа. У овом дијелу рада  појасниће се основне спознаје о Проблемској настави, о реализованим 

облицима рада, методама, те коришћеним наставним средствима. Првенствено се осврћемо на 

задатак и циљ изучавања физике у основној школи, а у припреми ће бити појашњени очекивани 

исходи и задаци часа. 

За припремање часа, као изворе знања, коришћено је неколико стручних радова наших 

еминентних стручњака. Дијелови су модификовани и објашњени,  како би били разумљиви и 

употребљиви за овај рад, а неки су  у цијелости преузети. Током писања рада коришћени извори 

и литературу, коју су користили наши аутори нису навођени, а на крају рада су побројани аутори 

и литература која је  коришћена  током писања овог рада и припремања за наставни час. 

 

2.1. Физика као наставни предмет 

 

У нашем васпитно-образовном систему, ученици основне школе се први пут сусрећу са 

физиком, као наставним предметом, у седмом разреду. Већ на првом часу, у првој наставној 

јединици упознају се са значењем грчке ријечи физис, што у преводу на наш језик значи природа.  

Овим тумачењем значења ријечи на најједноставнији начин, а прихватљиво за ученке тог узраста, 

је дефинисан предмет изучавања физике. У наставку наставне јединице, ученици спознају и појам 

природе. Тако се ученицима може појаснити, да је природа све што нас окружује, заједно са нама 

самима. Или филозофски објаснити, да је ''природа све што видимо или не видимо, а можемо на 

неки начин осјетити и провјерити да постоји је природа''. Тако једноставно дефинишемо, иако је 

суштина много шира и значење појмова много теже, али овог момента за ученике, лако 

прихватљиво, да се физика као наука бави природом, односима у природи, узроцим и 

посљедицама свих дешавања у природи, која   можемо назвати природним појавама.  

Физика као наставни предмет  има фундаментално мјесто у нашем васпитно-образовном 

систему. Тврдња се поткрјепљује чињеницом да су све природне и техничке  науке, а и дио 

друштвених наука своја упоришта нашле баш у физици, а своје спознаје црпе из спознаја физике. 

Свакако, несмије се занемарити ни значај других наука. Све науке ланчано повезане, дају цјеловит 

научни поглед на свијет и тиме доприносе свеопштем образовању, али и васпитању ученика. 

Свеопшти научни поглед на свијет, или једноставније речено све до данас познато и откривено 

остаје,  у аманет, генерацијама које долазе са циљем чувања откривеног и доступног са жељом да 

се открије тренутно неоткривено.  

Наставни садржаји и програми физике су се временом мијењали и прилагођавали 

потребама, циљевима и задацима образовања друштва у цјелини. Еволуција физике као науке, 

увијек је давала почетни импулс и била позитивни замајац друштвено историјским промјенама. 

Свакао, не само развој и физичка открића, позитивним промјенама су претходиле и промјене 
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дидактичких принципа и метода које су шириле видике, али и могућности код ученика. То је 

свакао доприносило развоју научне мисли, олакшању стицања знања и развоју школства уопште. 

Историјски гледано можемо разликовати три основна типа наставе: 

1. Догматски тип наставе, карактеристичан је за средњи вијек. Ученицима се саопштавају 

информације у виду догми, без додатних објашњавања и доказивања. Активност 

ученика је на најнижем ниво јер се своди на запамћивање информација и просту 

репродукцију истих. 

2. Објашњавајуће-показивачки тип наставе се развија као потреба да се укаже на све 

слабости догматске наставе, а истовремено и жеља да се активности ученика подигну 

на виши ниво. Овај тип наставе је данас најраспрострањенији. Ученицима се градиво 

излаже и објашњава, поткрјепљује чињеницама на научној основи. 

3. Истраживачки тип наставе  је модеран тип наставе, али се због низа околности, 

нажалост, никако или врло мало примјењује у нашем васпитно-образовном систему. 

Модерна друштва и модерне школе треба да теже омасовљавању оваквог типа наставе.  
  

Кључно је, да наставни процес у физици, мора бити динамичан, поткријепљен 

чињеницама, али никако коначан, већ отворен систем. Систем или процес који се надограђује и 

допуњује, свесрдно дајући своја сазнања другим наукама, а истовремено и развијајући спозанје и 

открића других наука. На тај начин физика заузима централно мјесто у систему 

мултидисцилинарне науке којом се бави модеран човјек и напредно човјечанство уопште. 

 

2.2. Циљеви и задаци наставе физике 

 

Настава и наставни процес, немају тачну одредницу нити дефиницију. Можда је тако и 

боље с обзиром да је то веома динамичан процес пун разних активности, уз употребу одређених 

средстава-оруђа за извођење наставе. Модерно се каже да је настава скуп интеракција основних 

учесника у процесу, односно скуп интеракција наставник-ученик, ученик-наставни садржаји. 

Обје ове интеракције морају бити двосмијерне, а ради лакшег оставривања ових интеракције, 

неопходна је употреба наставних средстава и напредних технологија. Настава   физике има два 

фундаментална циља: образовни и васпитни. Образовни циљ је дуготрајан и дискретан. Он се 

остварује постепено, у временским етапама, а огледа се у стицању знања, способности и вјештина 

код ученика. Огледа се и у развоју интелектуалних способности код ученика и стварању ширег 

научног погледа на свијет. У данашњем васпитно-образовно систему, очекује се да истовремено 

наствник дјелује васпитно и образовно. Нажалост, васпитни циљ се реализује повремено и 

стихијски, што наравно није добро. Наставник, током сваког часа, би морао да има на уму, да је 

његов утицај на младог човјека-ученика огроман. Лични примјер наставника у васпитању и 

образовању ученика скоро да је пресудан.  

Образовним процесом се ученик уводи у свијет природе и њених закона. Очекује се, код 

ученика, да се формирају убјеђења у објективност научног сазнања, да је све еволуционарног 

карактера, да су знања моделовали набистрији умови цивилизације, да је знање одвојено од 

догматизма и мистике. Упоредо с овим начелима напомиње се, да је физика кроз историју, 

неисцрпан извор научног и моралног васпитања ученика, будућих великих људи. Историјски 



Трендови у савременој методици наставе физике  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 
 

гледано сви велики умови су својим дјелима, рушили вјерске, идеолошке или политичке баријера, 

а спајали и повезивали људе на принципима хуманости, скромности, тачности и тимском раду.  

Током непосредног рада са ученицима неопходно је да се више пажње посвети 

репродуктивном знању ученика, дисциплини, логичком  расуђивању, самокритичности, тимском 

раду, толеранцији и разумијевању. На овај начин ће бити испуњени основни образовни задаци. 

Иако, нема тачно дефинисаних образовних задатака, али се као основни истиче неколико: 

-перманентно и систематски упознавати ученике са физичким законима и појавама, 

-активно учествовати у формирању научног погледа на свијет, 

-стално развијати вјештине и способности да се стечено знање из физике може 

примијенити у пракси  и утицати на психофизички развој ученика. 

Васпитне задатке наставе физике можемо груписати у неколико повезаних цјелина. 

-Задаци у смислу изграђивања позитивнох особина  личности (воља, упорност, истрајност, 

тачност и прецизност, одговорност, хуманост) 

-Задаци васпитања с циљем прихватања и поштовања усвојених норми понашања 

(коректан однос према људима, личној и друштвеној имовини) 

-Задаци на пољу његовања расне и вјерске толеранције, поштовања равноправности свих  

-Задаци који омогућавају формирање научног погледа на свијет. 

 

2.3. Научни аспекти и принципи наставе физике 

 

За успјешно остварење, припрему и реализацију, наставног процеса треба имати на уму да 

је човјек-човјеку свијет, да је сваки човјек истовремено дио свијета и свијет за себе. Односно, 

сваки ученик је јединка за себе, са свим својим особеностима и специфичностима, али 

истовремено свака јединка чини и ствара комплетну слику свих нас.  

Квалитетан наставни процес захтијева и примјену, односно присуство психолошких 

аспеката. Они се пре свега одређују садржајима и специфичностима физике као науке и наставног 

предмета. Спознаја о суштини изучаваних објеката, појава, структурних форми материје, 

њиховим узајамним дјеловањима, захтијева од ученика мисаоне активности као што су: 

апстраховање, конструкције идеалних модела, уопштавање, закључивање, и сл. Све то 

карактерише научно мишљење и промишљање.  

Сљедећи психолошки аспект лежи у чињеници, да се у физици, више но у другим наукама 

користе математички модели, ознаке симболи, што од ученика захтијева способности да оствари 

прелазак са сазнајних на реалне објекте  и обрнуто.  

Ефекти огледа, експеримената, те практичног рада код ученика изазивају посебно 

психичко стање (одушевљење, изненађење, очекивање), као и емоционалност везану за 

убјеђивање, вјеровање у снагу науке и у њене техничко-практичне могућности.  

При изучавању физике у основној школи треба обратити пажњу на ниво апстрактног 

мишљења који је код тог узраста на релативно ниском стадијуму. При проучавању својстава 

тијела и појава неопходно се ослањати на чулно-конкретна опажања, користећи разна очигледна 

наставна средства (демонстрационе огледе, модели, лабораторијски материјал). 

Организација наставног процеса и један од битних предуслова за успјешан наставни 

процес је ослањање на наставне принципе: 
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1. Принцип научности и систематичности претпоставља да садржај наставног градива и 

његова интерпретација буду у складу са стањем и општим тенденцијама савремене 

науке, захтјевима и потребама друштва. Научност наставе физике битно се одређује и 

нивоом познавање математике и степеном усклађености ове две наставне дисциплине, 

као и корелацијом физике и других наставних предмета. 

2. Принцип очигледности има циљ да ученицима обезбиједи ''живо посматрање'' као прву 

етапу у процесу упознавања физичких објеката, појава и њихових законитости. 

Оставривање тог принципа знатно доприноси свјесном и трајном разумијевању и 

усвајању наставног градива, развијању интересовања, мисаоних активности, 

практичних способности, вјештина и навика. Очигледност се у настави физике постиже 

демонстрацијом огледа и техничких модела, реализацијом лабораторијских вјежби и 

сл.  

3. Принцип поступности подразумијева да се све активности одвијају постепено, корак 

по корак, од једноставног ка сложеном, од ''лакшег'' ка ''тежем''. Овај принцип је битан 

у сфери микропланирања.  

4. Принцип повезаности теорије и праксе заузима врло битно мјесто у настави физике. 

Конкретизује све мисаоне активност, а од ученика се очекује повратна информација 

као коначан производ свих наставних активности. Од овог принципа се очекује да 

помогне ученицима да теоријска знања примјењују у пракси. Мада су чести примјери 

у којима су откривене практичне активности, а тек након неког времена су 

поткријепљене научном основом. 

5. Принцип идејне усмјерености, подразумијева да су све наставене активности усмјерена 

ка потребама и захтјевима друштвене средине. Односно, подразумијева повезивање 

наставе, као основног облика васпитно-образовног процеса са друштвено-корисним 

радом. 

6. Принцип хуманости огледа се у поштовању личности која се образује и васпитава. 

Огледа се у борби наставника за успјех и напредовање сваког ученика понаособ, без 

обзира на његове специфичности и особености.  

7. Принцип трајности усвојеног знања, вјештина и навика један је од основних задатака 

наставе физике. Само када усвојено знање постане стална својина, ученици могу да га 

користе и примјењују у свакодневном животу рјешавајући практичне проблемске 

ситуације.  

  

2.4. Методе у настави физике 

 

Крајњи циљ наставног процеса је постићи што конкретнију повратну информацију код 

ученика, односно постићи што виши, реалан успјех и степен усвојености знања. Свакако 

резултати наставе зависе од низа фактора, као што су: предзнање ученика, услови рада и 

напредовања ученика, квалитет уџбеника, лични однос наставника према раду и ученицима, али 

исто тако и спремност наставника да се мијења и прилагођава модерним токовима и потребама 

наставе. Креативност и маштовитост наставника је, такође, врло битан фактор. Свакао битан је  

приступ и начин рада наставника, односно правилан избор наставних метода и облика рада, 
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прихватљивих за поједине наставне садржаје. Навешћу само неколико најчешће коришћених 

метода у настави физике. Напомињем да поједини аутори имају различите подјеле, по питању 

назива, али суштина је слична.  

1. Вебална метода је можда најчешће кориштена у наставној пракси. Значај ове методе се не 

смије никад занемарити. Још увијек постоји мишљење, да ''жива'' ријеч наставника је основ 

и полазна степеница за усвајање наставних садржаја код ученика. Успјешност часа у 

многоме зависи од говорничких способности и могућности наставника. Наставник мора да 

води рачуна о боји гласа, интонацији, висини тона. Свакако битан моменат су станке, 

психолошке паузе, како би говор био динамичан, а код ученика изазивао пажњу и развој 

критичког мишљења. Ова метода се у зависности од ''количине'' наставниковог излагања и 

односа према ученицима може подијелити на монолошку и дијалошку. Монолошка 

метода, метод усмјереног излагања, подразумијева да наставник излаже наставне садржаје, 

дајући ученицима информације на једноставан начин, прихватљив за ученике. Некада, у 

зависности од наставног садржаја је ''сувопарна'' и монотона, што одвлачи концентрацију 

ученика. Да би се избјегли недостаци овакве наставе, често наставник ступа у вербалне 

дискусије и коментаре, о наставним садржајима,  са ученицима, на тај начин кажемо да 

описује дијалошка метода. Предност дијалошке методе или методе усмјереног разговора, 

односно, оваквих часова лежи у чињеници, да се разбија монотонија, час постаје 

занимљивији, а ученици од пасивних слушаоца постају активнији учесници у наставном 

процесу. Наставник ''води'' ученике кроз наставни садржај, правилним избором питања и 

коментара.  

2. Метода рада са уџбеником подразумијева самостални рад ученика, током часа, односно 

ишчитавање наставних садржаја. Ова метода се може користити у комбинацији са другим 

методама. Ученици, нпр, добију задатак да прочитају одређени садржај, а након тога се 

разговара и понавља прочитано у смислу усвајања наставних садржаја. Ова метода даје 

могућност за самосталан рад ученика и развој критичког мишљења, али свакако не смије 

бити фаворизовна као метода. Метода  се може реализовати кроз читање текста, а затим 

препричавање или постављање питања друг-другу или налажење одговора на 

припремљена питања наставника. 

3. Метода лабораторијских радова је врло битна метода у настави физике. Чињеница да је 

физика природна и експериментална наука говори много о могућностима ове методе. Да 

би наставу физике учинили занимљивијом и за ученике прихватљивијом, а истовремено и 

обезбиједили дуготрајније памћење и спознају код ученика, неопходно је што чешће 

користити ову методу. Овдје треба напоменути да се ова метода може примјењивати у 

класичној учионици и са приручним материјалима. Ово је битно напоменути, јер нажалост, 

понекад се јави бојазан, због чињенице да учионица није лабораторијска сала или да нека 

приручна и осмишљена апаратура није лабораторијски материјал. Ова метода има нарочит 

успјех ако се наговијести ученицима унапријед, а још већи ако се у договору са 

наставником ученици припреме за активности или чак учествују у комплетирању 

апратура. Овдје се може говорити о двије врсте лабораторијских вјежби или 

експеримената. Током предавања наставник, сам или уз помоћ неког од ученика-

асистената, може изводит експерименте којима показује или доказује теоријски садржај. 
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На тај начин ученици посматрају физичке појаве, лакше памте, а знања и појаве остају 

дуготрајније. Други облик коришћења ове методе је покушај да ученици сами открију, 

наравно уз наставников надзор, одрећене појаве или да на часовима лабораторијских 

вјежби проучавају и испитују појаве. Овдје је битно напоменути да су ученици мали 

истраживачи. Чињеница је да су многи експерименти, за наставника једноставни, за 

ученике компликовани. Наставник увијек треба да има на уму да понекад мора да 

размишља дјечијим разумом и логиком, а не логиком одраслог човјека, познаваоца 

физичких појава. 

Треба напоменути да кроз историју наставни процес се мијењао, мијењао своје методе, 

приступе, принципе, али у основи, основна задаћа наставног процеса је остала иста. Главни 

задатак наставног процеса је постићи и развити код ученика критичко размишљање, постићи 

дуготрајно меморисање битних садржаја и покушај примјенљивости наученог у свакодневном 

животу. Многи педагози су покушавали изнаћи модуле и начине који ће се постићи потребно. 

Међутим, неког правог рецепта још увијек нема, јер наставни процес је жив и динамичан у њему 

се све мијења од ученика и наставника до наставних садржаја.  

Један од покушаја позитивних промјена у наставној пракси је покушај да се ученик смјести 

у центар дешавања, а око њега наставни садржаји и наставник. У овом покушају кључно је да се 

остваре правовремене и општеприхваћене интеракције битне за све учеснике наставног процеса. 

Овакав вид наставне праксе са јасно израженом интеракцијом популарно је назван интерактивна 

настава. Интерактивна настава најопштије речено подразумијева двосмијерне комуникације на 

релацијама наставник-ученик, ученик-наставни садржај и наставни садржај-наставник. 

  

2.5. Интерактивно учење у проблемској настави 

 

 Интерактивно учење у проблемској настави представља једну од педагошких иновација 

која је теоријски осмишљена, експериментално провјерена и у пракси заживјела тек крајем 

прошлог вијека. Поред педагошких вриједности проблемске наставе (развијање мисаоних 

активности) овај облик учења у настави доприноси развијању и других особина личности 

(интерперсонални односи, повјерење у властите снаге и способности и сл). Интерактивно учење 

у проблемској настави има више нивоа. Његово пројектовање, организација, реализација и 

вредновање, остварује се уз примјену посебног система педагошких начела. Едукативне 

радионице су један ефикасан начин организације интерактивног учења у проблемској настави. 

Интерактивно учење је само један од облика стицања знања и развијања способности у 

проблемској настави. Разрада дидактичко-методичких компоненти интерактивног учења у 

проблемској настави подразумијева разрјешења бар основних терминолошких и појмовних 

одређења. У оквиру теорије проблемске наставе постоје још увијек неке терминолошке нејасноће, 

као и недоумице и недовољна дефинисаност компоненти проблемске наставе. У терминолошком 

подручју најчешће се сусрећу двије синтагме: ''учење путем рјешавања проблема '' и ''проблемска 

настава''. 

 У психолошкој литератури код нас процес рјешавања проблема се повезује са учењем, 

мишљењем и стваралаштвом.  
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 У педагошкој пракси користи се појам ''проблемска настава'' као специфичан наставни 

систем или метод, повезује се са развијањем мишљења и усвајања знања.  

 Битне одреднице проблемске наставе су:  

- Проблемска настава или рјешавање проблема у настави је  највиши облик учења, 

мишљења и ставралаштва.  

- Основна карактеристика рјешавња проблема јесте постојање тешкоће (непознате 

ситуације, противријечности између познатог и непознатог) која се рјешава. 

- Рјешавање проблема је свјесна, самостална и усмјерена активност на утврђивању и 

спознаји односа датог и задатог. 

- Основна функција рјешавања проблема у настави је стицање знања, стварање нових 

генерализација, примјенљивих у новим ситуацијама, те развијање одређених 

способности код ученика.  

Учење путем рјешавања проблема представља снажан чинилац у стварању способности 

која је високо дјелотворна и дуготрајна. Напомиње се да је основи циљ, али и коначни исход 

учења физике, дуготрајно знање које ученици могу примијенити у свакодневном животу, 

повезујући знања усвојена на наставним часовима са проблемским ситауацијама у свакоднавном 

животу.  На тај начин настава постаје емоцијонална, привлачнија за ученике па развија 

интересовање за нова, шира и дубља сазнања. Проблемска настава је и облик индивидуализоване 

наставе. Њу карактерише руковођење самосталним радом ученика у рјешавању проблема. А тај 

самосталан рад у оквиру група може имати све одреднице интерактивног учења.  

Учење помоћу рјешавања проблема у настави представља, међусобно испреплетаних,  

више етапа: 

- Постављање проблема (уочавање или стварање проблемске ситуација), 

- Налажење принципа рјешења (избор рационалне хипотезе-претпоставке која је за 

ученике прихватљива и доступна, ''доказљива''), 

- Декомпоновање проблема (разлагање и уситњавање општег проблема на уже, мање, 

једноставније проблеме), 

- Процес рјешавања проблема (верификација и спознаја хипотезе), 

- Констатације, налази, закључци (схватање суштине проблема, његово поимање и 

похрањивање у шири систем знања), 

- Провјеравање закључака у новим ситуацијама (систематизација, вишеструка провјера 

доказа хипотезе). 

За успјешно рјешавање проблема у настави разрађује  се и читав систем дидактичких 

упутстава која су битна за организовање и извођење проблемске наставе.  Напоменућемо само 

неколико битних елемената: све наставне јединице нису погодне за овај вид наставе, проблем 

треба поставити на почетку часа и то на неки начин да мотивише ученике, подстиче на 

размишљање и активности, тежина проблема треба да одговара узрасту ученика, рјешавање 

проблема не треба схватити као круту шему рада. Напротив, оваквим радом се покушава постићи 

вишеструка и вишесмијерна активност ученика, као и интеракција ученик-наставни садржај, 

ученик-ученик и ученик-наставник, уз пуну креативност ученика и слободу размишљања, свакако 

уз наставникове сугестије усмено или писано исказане.  
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Проблемску наставу је могуће изводити  на основним принципима кооперативног и 

интерактивног учења. Суштина интерактивног учења изражава се у међузависности и 

међудејству субјеката учења. Способност за кооперативност се може развијати вјежбањем. Рад 

на рјешавању проблема у процесу учења може бити, садржајно, али процесуално, повољна клима 

за упознавање кооперативних способности ученика, али и за васпитно дјеловање на њеном 

подстицању и развијању. Такво интерактивно учење могуће је изводити у свим облицима рада, 

фронталном, групном или индивидуалном, али свакако са различитим педагошким ефектима.  

Кооперативно-интеракцијско учење у проблемској настави има неколико различитих 

нивоа проблемског учења: 

-проблемско излагање наставника, 

-проблемски дијалог наставника и ученика, 

-самостално рјешавање постављеног проблема, 

-самостално постављање и рјешавање проблема,  

-самостално конструисање проблема, његово постављање и рјешавање. 

Код избора нивоа проблемске наставе треба свакако уважити основни циљ учења, природу 

програмских садржаја, тежину проблемске ситуације, али и ниво претходно усвојених знања код 

ученика. Интерактивно учење у проблемској настави треба организовати уз неколико битних 

начела: -начело атрактивности проблемске ситуације и проблема, 

-начело примјерености проблемске ситуације психофизичком узрасту ученика и  њиховом 

претходном знању, 

-начело сврсисходности и економичности интерактивног учења путем рјешавања 

проблема, 

-начело мотивисаности ученика за рјешавање проблемске ситуације, 

-начело примјерености проблемске наставе нивоу оспособљености ученика зе рјешавање 

проблема и 

-начело привржености и оспособљености наставника за извођење интерактивног учења и 

проблемске наставе. 

Интерактивно учење у проблемској настави најефикасније је у групи. Једино се у групи 

остварује потпунија међузависност њених чланова. Међузависност и повезаност свих чланова 

групе у заједничку цјелину испољава се кроз подјелу рада, усмјерености ка циљу, те кроз 

остваривање групног вођства. С обзиром на сложеност учења путем рјешавања проблема посебно 

је битно да се појединци у групи међусобно мотивишу и подстичу на заједнички рад. Свакако рад 

у групи поспјешује социјалну климу код свих ученика. Ефикасност интерактивног учења исказана 

нивоом усвојености знања, развијеношћу одређених способност или социјалних компоненти 

личности је већа у односу на класичне облике школског учења, зато истичемо неке предности у 

односу на класично школско учење: 

-школски успјех (квантитет, квалитет, трајност и примјенљивост школских знања), 

-ниво развијености интерперсоналних односа (ученик-ученик, ученик-наставник, ученик-

група вршњака, група вршњака-група вршњака, ученик-група-колектив) 

-способност самоуважавања и самопоштовања. 

Многи педагози сматрају да проблемска настава није ни изблиза потпуно проучена, али јој 

се предвиђа велика улога у реформи наставног процеса. 
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3. ПРИПРЕМАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСА 

 

Због свега наведеног, покушала су се, мишљења и искуства познатих дидактичара и 

методичара преточити у праксу и искористити на часу обраде нових наставних садржаја 

реализацијом наставне јединице: ''Дјеловање електричне струје'' која се реализује у настави 

физике деветог разреда основне школе. Наравно, пошто је ријеч о физици као фундаменталној 

природној науци искоришћена је чињеница да је и експериментална наука, па су се покушали, 

кроз експерименте, игру и рјешавање проблемских ситуација мотивисати ученике за што бољи и 

квалитетнији рад, с циљем да ниво усвојености знања буде што виши а запамћеност садржаја што 

дуготрајнија. 

Да би показали предности проблемског интерактивног учења, направљено је мало 

истраживање у шест одјељења деветог разреда једне основне школе. Полазна основа су биле 

тренутне оцјене из физике током првог полугодишта (сваки ученик има по двије оцјене). Познато 

је, да је саставни дио наставних активност, често и незахвални дио, континуирано вредновање 

постигнућа ученика и провјера напредовања, односно степена усвојености наставних садржаја. 

Ниво повратних информација које наставник добија од ученика, пименим или усменим путем,  се 

''мјери'' оцјеном. Оцјена представља тренутно стање степена или нивоа усвојености појединих 

наставних садржаја. На висину оцјене утичу многи фактори, од сложености наставних садржаја 

до расположења ученика. Оцјене у садашњем распону од један до пет, некада нису довољне да се 

направи прави омјер нивоа усвојених садржаја код ученика у једном одјељењу или да се праве 

упоредни показатељи за ученике различитих одјељења истог разреда. Ако се томе дода и 

чињеница, да у одјељењу има ученика који, због својих психо-физичких способности, не могу да 

прате и усвајају предвиђене наставне садржаје, сам процес оцјењивања је, понекад, веома 

незахвалан. 

Табеларни приказ оцјена за све ученике у свих шест одјељења приказан је у пасусу 6. овог 

рада (Прилози). Из поменутог приказа видљиве су средње оцјене по одјељењима. На основу 

приказаних оцјена, закључује се да  одјељења  IX-3 и IX-4 имају готово идентичне резултате рада 

и напредовања. Средња оцјена у IX-3 је 2,77, а у IX-4 је 2,75. За експерименталну групу узето је 

одјељење IX-3, а за контролну групу одјељење IX-4. У експерименталној групи ће се реализовати 

интерактивно учење у проблемској настави, а у контролној групи класична, предавачка  настава. 

Након обраде нових наставних садржаја, посљедњих пет минута часа ученици ће радити 

петоминутну писмену провјеру усвојености знања, а питања ће се презентовати посредством 

графоскопа. Питања за писмену провјеру знања, наведена су у Прилозима,  ће бити идентична у 

оба одјељења. Ученици ће бити упознати са начином рада и писменом провјером знања.  

Такође, ученицима је објашњено да ће сличну петоминутну провјеру знања радити и након 

неколико часова, како би се провјерила трајност усвојених знања ученика.  

Припреме за васпитно-образовни рад, класична и интерактивно учење у проблемској 

настави,  са свим упутствима и наставним листићима за вјежбање, питања за за петоминутну 

писмену провјеру знања ученика са рјешењима, те анкетни лист за ученике експерименталне 

групе се налазе у Прилозима. 
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4. АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНОГ ЧАСА 

 

4.1. Анализа анкете за ученике експерименталне групе 

 

Анкетирање ученика је реализовала педагог школе, која је присуствовала часу. 

Анкетирањем је обухваћен 31 ученик одјељења IX-3, које је било експериментално, при 

реализацији часа. Ученици су били обавијештени, на почетку часа, о анкетирању. Анкетни лист 

за ученике експерименталне групе се налази у Прилозима. У наставку рада наводи се анализа  

анкете у цијелости: 

ПИТАЊЕ број 1. На прво питање 28 ученика (90,3%) сматра да су часови које наставник 

реализује поучни и интересантни, 2 ученика (6,5%) сматра да су часови средње занимљиви, 1 

ученик (3,2%) сматра да су часови понекад занимљиви. 

ПИТАЊЕ број 2. У вези овог питања мишљења су сљедећа: 30 ученика (96,8%) сматра да 

се наставник према ученицима односи коректно, поштујући права ученика, 1 ученик (3,2%) је 

навео да се наставник према ученицима односи понекад коректно, а понекад некоректно.  

ПИТАЊЕ број 3.  Ученици су ову тврдњу описали на сљедећи начин: 26 ученика (83,9%) 

сматра да наставник коректно оцјењује знање ученика, 1 ученик (3,2%) сматра да је наставник 

некоректан у оцјењивању, 4 ученика (12,9%) истиче да је наставник благ у оцјењивању. 

ПИТАЊЕ број 4. Мишљења ученика, на ову тврдњу су: 14 ученика 46,7%) сматра да се 

наставник према ученицима односи тако што подстиче стваралаштво, пружа прилику, 12 

ученика (38,7%) истиче да наставник храбри – мотивише ученике, 3 ученика (10%) наводе да 

наставник подстиче иницијативу, 1 ученик (3,2%) наводи да наставник спутава-омета ученике. 

ПИТАЊЕ број 5. На ово питање ученици су дали сљедеће коментаре: 13 ученика ( 41,9%) 

истиче да наставник проблеме недисциплине на часу рјешава упозоравањем на правилно 

понашање, 18 ученика (58,1%) истиче да наставник проблеме недисциплине на часу рјешава 

објашњавањем, савјетовањем и мотивише их да коригују своје понашање. 

ПИТАЊЕ број 6. Мишљења ученика су сљедећа: 27 ученика (87,1%) наводи да наставник 

постављањем питања подстиче ученике на размишљања, 3 ученика ( 9,7%) наводе да наставник 

постављањем питања тражи репродукцију наученог и 1 ученик (3,2%) сматра да наставник 

постављањем питања подстиче на размишљање и репродукцију наученог. 

ПИТАЊЕ број 7. Ученици су оцијенили наставника на сљедећи начин: 24 ученика (77,4%) 

као предавачу и стручњаку дају одличну оцјену, 6 ученика (19,4%) дају оцјену врло добар, а 1 

ученик (3,2%) даје добру оцјену.  

У својим коментарима ученици су истакли да им се реализовани час изузетно допао, са 

жељом да имају што више оваквих часова. Час је био јако занимљив и интересантан. Могли су 

да разговарају и договарају се о лекцији у оквиру рада групе, а саслушали су радове и других 

ученика. Ученици даље наводе, да су на лакши једноставнији начин усвојили ново градиво, а да 

ће усвојено моћи да користе и у свакодневном животу. 

Коментар педагога школе:  

 На основу проведене анкете међу ученицима може се закључити да велика већина 

ученика има позитивно мишљење о наставнику физике, његовом раду и настави физике уопште. 
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4.2. Анализа и мишљење наставника о реализованом часу 

 

Након уводних излагања ученици су почели са радом, читали су упутства и спајали 

апаратуре, експериментисали и попуњавали наставне листиће.  

Десет минута предвиђених за експериментални рад, предвиђен за сваку групу на 

рјешавању проблема је мало, кратко вријеме, нарочито за групе које су требале да споје 

сложеније коло и изведу више експеримената. То је често проблем у настави физике ако се жели 

очигледно, демонстарцијом и експериментом, презентовати наставни садржај при организацији 

45-о минутног часовног система. Овај проблем је још израженији код иновативних метода и 

облика рада. 

Сви тешко прихватамо промјене, а нарочито ученици, па је на моменте изостала очекивана 

борба и динамика интеракције у и између група. Ученици у појединим групама нису успјели 

попунити наставне листиће, па су их попуњавали док су групе прије њих презентовале свој рад. 

Из тог разлога је можда изостала бука и коментари ученика у појединим моментима, мада се 

развила жива комуникација и интеракција међу ученицима у групама, а нарочито током 

презентовања рада појединих група.  

Ученици у петој групи се нису базирали на попуњавање наставног листића, који је требао 

да послужи као концепт за њихово излагање, па је наставник  морао постављати питања како би 

их мотивисао и усмјеравао током презентације рада групе. 

То наводи на закључак да час, ма колико се енергије потрошило на припремање, не би 

успио без присуства наставника и његових додатних инфорамција и појашњења. Подсјетимо, да 

је основна улога наставника да буде водитељ и креатор рада ученика на часу. Наставник треба 

да усмјерава ученике и подстиче критичко размишљање, а не да буде основни извор 

информација и слијепи спикер написаних садржаја из уџбеника. 

На крају часа писмена провјера знања, у експерименталном одјељењу, је рађена 

индивидуално, али су ученици остали да сједе у групама у којима су рјешавали постављене им 

проблеме. Основни разлог за то је чињеница да је час временски ограничен, па би размијештање 

ученика, клупа и апаратура непотребно одузело драгоцјено вријеме. Напомињем,  да је једна од 

предности иновативне наставе, да се разбију клишеи и стереотипи у којима ученици сједе у 

клупама по систему ''у потиљак'', али то отежава провјеравање степена усвојености знања 

ученика. 

 Резултати напредовања ученика су приказани  табеларно (Табела 7. и 8.) и графички 

(Графикон 7. и 8.). Ученици су, као што је и планирано, прву писмену провјеру, реализовали на 

крају часова. Обавијештени су да ће сличну провјеру имати и након петнаест дана. Питања (у 

Прилогу) за петоминутну писану провјеру ће бити иста (наравно овај детаљ није саопштен 

ученицима).  

 Ученици су имали пет питања, одговори и допуњавање реченица. За сваки тачан одговор 

ученици су добили по један бод, односно укупан број бодова је пет. Број бодова одговара оцјени 

вредновања постигнућа ученика. Ако је ученик освојио пет бодова добија оцјену пет, четири бода 

одговара оцјени четири, итд. Ако је ученик освојио један или нула бодова, добија оцјену један. 
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Резултати напредовања ученика, након петоминутне писмене провјере знања, показују 

сљедеће: 

1. Ученици експерименталне групе, одјељење IX-3, је у основи овог истраживања имало 

средњу оцјену 2,77 (Табела 3). Средња оцјена је изведена на основу тренутног стања 

оцјена које су биле ''мјера'' степена усвојености знања ученика деветог разреда у 

периоду септембар-новембар. У одјељењу има 31 ученик, а сваки ученик је имао по 

двије оцјене. Након петоминутне провјере знања утврђено је да су ученици, од могућих 

155 бодова ( свако тачно одговорено питање је један бод-31 ученик по максималних 

пет бодова је 155 бодова), ученици су освојили 116 бодова (Табела 7.), односно 

проценат ријешености писмене провјере знања је 74,83%. Видимо да су ученици 

реализованим часом поправили ниво усвојености знања за 0,97. Односно средња оцјена 

одјељења након прве писмене провјере знања је 3,74. Закључује се, да су ученици добро 

савладали наставене садржаје, јер су поправили средњу оцјену која приказује 

напредовање ученика. Графички приказа напредовања ученика експерименталне  

групе је описан Графиконом 7, у Прилогу. 

2.   Ученици контролне групе, одјељење IX-4, је у основи овог истраживања имало 

средњу оцјену 2,75 (Табела 4). Средња оцјена је изведена на основу тренутног стања 

оцјена које су биле ''мјера'' степена усвојености знања ученика деветог разреда у 

периоду септембар-новембар. У одјељењу има 28 ученика, а сваки ученик је имао по 

двије оцјене. Након петоминутне провјере знања утврђено је да су ученици, од могућих 

140 бодова ( свако тачно одговорено питање је један бод-28 ученика по максималних 

пет бодова је 140 бодова), ученици су освојили 91 бод (Табела 8.), односно проценат 

ријешености писмене провјере знања је 65,00%. Видимо да су ученици реализованим 

часом поправили ниво усвојености знања за 0,50. Односно средња оцјена одјељења 

након прве писмене провјере знања је 3,25. Закључујем да су ученици добро савладали 

наставене садржаје, јер су поправили средњу оцјену која приказује напредовање 

ученика. Графички приказа напредовања ученика контролне групе је описан 

Графиконом 8, у Прилогу. 

Статистички гледано, мада је веома незахвално рад ученика, а и наставника, ''превести''  у 

средњу или просјечну оцјену евидентно је напредовање ученика у оба одјељења. Показатељи 

говоре да је виши ниво напредовања примјетан код експерименталне групе (0,97), него код 

контролне групе (0,50). Очекивати је да резултати буду такви, додуше, у мањој разлици (0,97-

0,50=0,47). С обзиром да је настава у експерименталном одјељењу реализована на иновативан 

начин, интерактивно учење у проблемској настави, видљива је предност интерактивне наставе у 

односу на класичну наставу. Ученици су сарађивали у групи, примјетна је интеракција између 

чланова групе и наставних садржаја, а затим и између свих ученика у одјељењу. Ученици су кроз 

експерименте дошли до спознаја о дјеловању електричне струје. Чињеница да је физика 

експериментална наука, на овом часу је заживјела у потпуности. Ученици су на једноставан начин 

изводећи експерименте, попуњавајући полупрограмирани материјал и међусобном 
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комуникацијом, усвојили предвиђене наставне садржаје. Провјера је показала да је овај начин 

рада ефикаснији од класичног наставниковог предавања и репродукције чињеница.  

Након петнаест дана, а ученици су обавијештени о томе, ученици експерименталне и 

контролне групе, су радили, поново, петоминутну писану провјеру знања. Поновљена писмена 

провјера усвојености знања имала је за циљ провјеру дуготрајности усвојених знања. Познато је 

да је наставни процес веома динамичан, а уз чињеницу да је битно колики је ниво усвојености 

знања код ученика, можда је још битнија дуготрајност и сврсисходност усвојености тих знања. 

Питања су била потпуно иста као и раније, а резултати напредовања ученика говоре сљедеће: 

1. У експерименталном одјељењу (31 ученик) је поново рађена петоминутна писмена 

провјера  знања постигнућа ученика.  Ученици су од могућих 155 бодова освојили 109 

бодова (Табела 7.) или процентуално 70,32% усвојености наставних саджаја. Средња 

оцјена у одјељењу је била 3,51 након поновљене провјере усвојености знања, односно  

нижа је  за 0,23 оцјене у односу на прву провјеру знања. То је и разумљиво јер уз процес 

памћења упоредо иде и процес заборављања. У односу на иницијално стање (2,77) 

ученици су показали знање, гледано на комплетно одјељење, више за 0,74. Показатељи 

говоре да је стање доста добро и ако се настави континуирано усвајање наставних 

садржаја, резултати рада ученика ће бити знатно виши. Графички приказа напредовања 

ученика експерименталне групе је описан Графиконом 7, у Прилогу. 

2. У контролном одјељењу (28 ученика) је поново рађена петоминутна писмена провјера  

знања постигнућа ученика.  Ученици су од могућих 140 бодова освојили 80 бодова 

(Табела 8.) или процентуално 57,14% усвојености наставних садржаја. Средња оцјена 

у одјељењу је била 2,85 након поновљене провјере усвојености знања, односно  нижа 

је  за 0,40 оцјене у односу на прву провјеру знања. То је и разумљиво јер уз процес 

памћења упоредо иде и процес заборављања. У односу на иницијално стање (2,75) 

ученици су показали знање, гледано на комплетно одјељење, више за 0,10. Показатељи 

говоре да је стање доста добро и ако се настави континуирано усвајање наставних 

садржаја, резултати рада ученика ће бити знатно виши. 

 

Као општи закључак можемо казати да су ученици у оба одјељења показали висок ниво 

усвојености знања, а то можемо правдати чињеницом да су садржаји прихватљиви за ученике и 

лако разумљиви.  
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Човјек се врло тешко одриче устаљених навика и стереотипа, а још теже прихвата промјене 

и новине. Радити у једном динамичном систему, какав је наставни процес, пред свакодневним 

изазовима, а радити по устаљеном клишеу и правилима, готово је немогуће. Један од основних 

задатака, квалитетног просвјетног радника, уз цјеложивотно учење, је и борба против 

монотоности и рутине у настави. Просвјетни радник мора бити спреман, да се мијења како би 

одговорио изазовима новом доба и захтјевима и потребама ученика и генерација које долазе. 

Овај рад је имао за циљ, управо то, да разбије стереотипе и потакне просвјетне раднике на 

нов и другачији модел рада. Овај мали покушај, кап воде у мору, је показао задовољавајуће 

резултате и оправдао очекивања, на опште задовољство ученика, али и њихове потребе за 

усвајањем наставних садржаја. 

Из раније наведеног, закључујемо да је  много бољи ниво усвојености знања показала 

експериментална група, на чијем часу је реализована интерактивна настава. Други битан 

показатељ је дуготрајност стечених знања. Такође напомињем да су ученици експерименталне 

групе усвајали  навике и критичко размишљање, али исто тако вјежбали креативност у рјешавању 

постављених им проблема. Реализацијом овог часа, још једанпут, је показано да ученици најбоље 

усвајају знања ако поред живе ријечи наставника имају прилику да нешто виде или осјете, а 

нарочито ако су у могућности да нешто експериментално провјере или утврде. На овај начин 

ученици постају главни субјекти у реализацији наставних садржаја, односно активни учесници и 

ствараоци. Развијају им се мисаоне активности, критичко размишљање, социјализација и 

такмичарски дух. На овај начин ученици су из пасивних посматрача поред којих су пролазили 

наставни садржаји, постали активни судионици дешавања из њихове околине. Развијајући 

критичко мишљење, спознају и усавршавајући се постају важни актери наставног процеса, 

равноправно уз наставника, који их води кроз планиране активности. 

Овај час показује, као и сви слични, да је увођење иновативних облика наставног процеса, 

без обзира на све проблеме и потешкоће током планирања и реализације часа, радо виђен код 

ученика и наставника. То показују и позитивни коментари са овог часа, јер су ученици осјетили 

слободу говора и стварања коју на класичним часовима осјете у много мањој мјери, нарочито 

ученици који су по свом темпераменту мирнији и повученији. 

Реализација часова интерактивне наставе захтијева више активности око припремања часа 

за наставника, али и више активности за ученике током саме реализације часа. Односно, од 

ученика и наставника захтијева се много више различитих активности, али резултати рада су 

видљивији. Без обзира на многе потешкоће и ситне недостатке, настава физике, као 

фундаменталне природне науке, мора се иновирати и пратити савремене токове и потребе наших 

ученика. У будућности, када иновативни облици рада постану учесталији у нашим школама, 

припремање наставника ће бити једноставније, а рад ученика плодоноснији. 

Предавати физику, тако очигледну наставу, без иновирања, без експеримента и 

демонстарције је, по многима, скрнављење наставног предмета и спутављање ученика у њиховом 

развоју и напредовању на њиховом  путу ка зрелости.  
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6. ПРИЛОЗИ 
 

6.1. Табела 1: Тренутно стање оцјена у IX-1 одјељењу 
 

 

Р БР 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ОЦЈЕНЕ 

СРЕДЊА 

ОЦЈЕНА 

ТРЕНУТНО 

ЗАКЉУЧЕНО 

1. Ученик 1 1 3  2,00 2 

2. Ученик 2 1 2  1,50 2 

3. Ученик 3 1 3  2,00 2 

4. Ученик 4 3   3,00 3 

5. Ученик 5 3 3  3,00 3 

6. Ученик 6 2 3  2,50 3 

7. Ученик 7 3 3  3,00 3 

8. Ученик 8 1 3  2,00 2 

9. Ученик 9 4 4  4,00 4 

10. Ученик 10 1 3  2,00 2 

11. Ученик 11 3 3  3,00 3 

12. Ученик 12 1 2  1,50 2 

13. Ученик 13 1 3  2,00 2 

14. Ученик 14 4 3  3,50 4 

15. Ученик 15 4 5  4,50 5 

16. Ученик 16 1 3  2,00 2 

17. Ученик 17 2 4  3,00 3 

18. Ученик 18 1 3  2,00 2 

19. Ученик 19 4 3  3,50 4 

20. Ученик 20 1 2  1,50 2 

21. Ученик 21 2 3  2,50 3 

22. Ученик 22 1 3  2,00 2 

23. Ученик 23 1 3  2,00 2 

24. Ученик 24 2 3  2,50 3 

25. Ученик 25 1  1 1,00 1 

26. Ученик 26 2 4  3,00 3 

27. Ученик 27 2 2 1 1,67 2 

28. Ученик 28 1 2  1,50 2 

29. Ученик 29 1 3  2,00 2 

30. Ученик 30 2   2,00 2 

УКУПНА СРЕДЊА ОЦЈЕНА 2,39 

 

Графикон 1: Графички приказ расподјеле оцјена у IX-1 одјељењу 
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6.2. Табела 2: Тренутно стање оцјена у IX-2 одјељењу 

 

 

Р БР 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ОЦЈЕНЕ 

СРЕДЊА 

ОЦЈЕНА 

ТРЕНУТНО 

ЗАКЉУЧЕНО 

1. Ученик 1 1 1  1,00 1 

2. Ученик 2 2 2  2,00 2 

3. Ученик 3 1 1  1,00 1 

4. Ученик 4 3 4  3,50 4 

5. Ученик 5 2 3  2,50 3 

6. Ученик 6  2  2,00 2 

7. Ученик 7 2 3  2,50 3 

8. Ученик 8 1 2  1,50 2 

9. Ученик 9 4 3  3,50 4 

10. Ученик 10 4   4,00 4 

11. Ученик 11 4   4,00 4 

12. Ученик 12 1 1 2 1,33 1 

13. Ученик 13 1 2  1,50 2 

14. Ученик 14 1 1  1,00 1 

15. Ученик 15 4 4  4,00 4 

16. Ученик 16 1 1  1,00 1 

17. Ученик 17 2 1  1,50 2 

18. Ученик 18 1 2  1,50 2 

19. Ученик 19 3   3,00 3 

20. Ученик 20 4 2  3,00 3 

21. Ученик 21 1 1  1,00 1 

22. Ученик 22 1 2  1,50 2 

23. Ученик 23 4 4  4,00 4 

24. Ученик 24 1 2  1,50 2 

25. Ученик 25 5 5  5,00 5 

26. Ученик 26  4  4,00 4 

27. Ученик 27 4 4  4,00 4 

28. Ученик 28 1 1  1,00 1 

29. Ученик 29 1 1  1,00 1 

       

УКУПНА СРЕДЊА ОЦЈЕНА 2,36 

 

Графикон 2: Графички приказ расподјеле оцјена у IX-2 одјељењу 
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6.3. Табела 3: Тренутно стање оцјена у IX-3 одјељењу 

 

 

Р БР 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ОЦЈЕНЕ 

СРЕДЊА 

ОЦЈЕНА 

ТРЕНУТНО 

ЗАКЉУЧЕНО 

1. Ученик 1 1 2  1,50 2 

2. Ученик 2 2 3  2,50 3 

3. Ученик 3 2 2  2,00 2 

4. Ученик 4 3 3  3,00 3 

5. Ученик 5 1 1  1,00 1 

6. Ученик 6 4 5  4,50 5 

7. Ученик 7 1 4  2,50 3 

8. Ученик 8 2 3  2,50 3 

9. Ученик 9 1 2  1,50 2 

10. Ученик 10 3 2  2,50 3 

11. Ученик 11 2 4  3,00 3 

12. Ученик 12 1 2  1,50 2 

13. Ученик 13 2 4  3,00 3 

14. Ученик 14 2 2  2,00 2 

15. Ученик 15 2 2  2,00 2 

16. Ученик 16 1   1,00 1 

17. Ученик 17 1 2  1,50 2 

18. Ученик 18 1   1,00 1 

19. Ученик 19 2 3  2,50 3 

20. Ученик 20 4 5  4,50 5 

21. Ученик 21 4   4,00 4 

22. Ученик 22 3 3  3,00 3 

23. Ученик 23 3 4  3,50 4 

24. Ученик 24 4 3  3,50 4 

25. Ученик 25 3 3  3,00 3 

26. Ученик 26 1 1  1,00 1 

27. Ученик 27 3   3,00 3 

28. Ученик 28 1 3  2,00 2 

29. Ученик 29 3 4  3,50 4 

30. Ученик 30  4  4,00 4 

31. Ученик 31 3   3,00 3 

УКУПНА СРЕДЊА ОЦЈЕНА 2,77 

 

Графикон 3: Графички приказ расподјеле оцјена у IX-3 одјељењу 
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6.4. Табела 4: Тренутно стање оцјена у IX-4 одјељењу 

 

 

Р БР 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ОЦЈЕНЕ 

СРЕДЊА 

ОЦЈЕНА 

ТРЕНУТНО 

ЗАКЉУЧЕНО 

1. Ученик 1 2 1  1,50 2 

2. Ученик 2 1 3  2,00 2 

3. Ученик 3 1 4  2,50 3 

4. Ученик 4 1 1  1,00 1 

5. Ученик 5 3 4  3,50 4 

6. Ученик 6 5 4  4,50 5 

7. Ученик 7 3 4  3,50 4 

8. Ученик 8 4 4  4,00 4 

9. Ученик 9  1  1,00 1 

10. Ученик 10 4 4  4,00 4 

11. Ученик 11 4 4  4,00 4 

12. Ученик 12  2  2,00 2 

13. Ученик 13 1 2  1,50 2 

14. Ученик 14 1 2  1,50 2 

15. Ученик 15 1 2  1,50 2 

16. Ученик 16 3 1  2,00 2 

17. Ученик 17 1  1 1,00 1 

18. Ученик 18 1 1  1,00 1 

19. Ученик 19 1 1  1,00 1 

20. Ученик 20  1  1,00 1 

21. Ученик 21 3 3  3,00 3 

22. Ученик 22 4 4  4,00 4 

23. Ученик 23 5   5,00 5 

24. Ученик 24 1   1,00 1 

25. Ученик 25 3 2  2,50 3 

26. Ученик 26 2 4  3,00 3 

27. Ученик 27 5 5  5,00 5 

28. Ученик 28 5 5  5,00 5 

       

       

УКУПНА СРЕДЊА ОЦЈЕНА 2,75 

 

Графикон 4: Графички приказ расподјеле оцјена у IX-4 одјељењу 
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6.5.Табела 5: Тренутно стање оцјена у IX-5 одјељењу 

 

 

 

Р БР 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ОЦЈЕНЕ 

СРЕДЊА 

ОЦЈЕНА 

ТРЕНУТНО 

ЗАКЉУЧЕНО 

1. Ученик 1 1 3  2,00 2 

2. Ученик 2 1 1  1,00 1 

3. Ученик 3  3  3,00 3 

4. Ученик 4 1 3  2,00 2 

5. Ученик 5 1 2  1,50 2 

6. Ученик 6 3 2  2,50 3 

7. Ученик 7 3 3  3,00 3 

8. Ученик 8 2 4  3,00 3 

9. Ученик 9  1  1,00 1 

10. Ученик 10 2 3  2,50 3 

11. Ученик 11 2   2,00 2 

12. Ученик 12 4 4  4,00 4 

13. Ученик 13 3 5  4,00 4 

14. Ученик 14 4   4,00 4 

15. Ученик 15 2 4  3,00 3 

16. Ученик 16 1 1  1,00 1 

17. Ученик 17 1 2  1,50 2 

18. Ученик 18 1 2  1,50 2 

19. Ученик 19 1 2  1,50 2 

20. Ученик 20 4 5  4,50 5 

21. Ученик 21 3 4  3,50 4 

22. Ученик 22 1 2  1,50 2 

23. Ученик 23  4  4,00 4 

24. Ученик 24 2 3  2,50 3 

25. Ученик 25 4 3  3,50 4 

26. Ученик 26 1 3  2,00 2 

27. Ученик 27 1 3  2,00 2 

28. Ученик 28 1 3  2,00 2 

29. Ученик 29 4 4  4,00 4 

30. Ученик 30 1 2  1,50 2 

УКУПНА СРЕДЊА ОЦЈЕНА 2,50 

 

Графикон 5: Графички приказ расподјеле оцјена у IX-5 одјељењу 
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6.6. Табела 6: Тренутно стање оцјена у IX-6 одјељењу 

 

 

Р БР 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ОЦЈЕНЕ 

СРЕДЊА 

ОЦЈЕНА 

ТРЕНУТНО 

ЗАКЉУЧЕНО 

1. Ученик 1 5 4  4,50 5 

2. Ученик 2 3 4  3,50 4 

3. Ученик 3 1 1  1,00 1 

4. Ученик 4 1 2  1,50 2 

5. Ученик 5 1 1  1,00 1 

6. Ученик 6 4 3  3,50 4 

7. Ученик 7 1 1  1,00 1 

8. Ученик 8 2 2  2,00 2 

9. Ученик 9 3 4  3,50 4 

10. Ученик 10 1 2  1,50 2 

11. Ученик 11 1 1  1,00 1 

12. Ученик 12 1 2  1,50 2 

13. Ученик 13  1  1,00 1 

14. Ученик 14 1 2  1,50 2 

15. Ученик 15 1 2  1,50 2 

16. Ученик 16 1 2  1350 2 

17. Ученик 17 1 1  1,00 1 

18. Ученик 18 1 1  1,00 1 

19. Ученик 19 1 1  1,00 1 

20. Ученик 20 4 4  4,00 4 

21. Ученик 21  2  2,00 2 

22. Ученик 22 4 4  4,00 4 

23. Ученик 23 4 4  4,00 4 

24. Ученик 24 4   4,00 4 

25. Ученик 25 1 2  1,50 2 

26. Ученик 26 2 3  2,50 3 

27. Ученик 27 1   1,00 1 

28. Ученик 28 3 4  3,50 4 

29. Ученик 29 4 4  4,00 4 

30. Ученик 30 1 2  1,50 2 

31. Ученик 31 3 4  3,50 4 

УКУПНА СРЕДЊА ОЦЈЕНА 2,24 

 

Графикон 6: Графички приказ расподјеле оцјена у IX-6 одјељењу 
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6.7. Припрема за васпитно-образовни рад - класична 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА                                                         РАЗРЕД: IX-4 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЈЕЛОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 

ОБЛИЦИ РАДА: ФРОНТАЛНИ 

МЕТОДЕ РАДА: МР 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  ( Табла, креда), Графоскоп 

ВРСТА НАСТАВЕ: КЛАСИЧНА 

ТИП ЧАСА: ОН 

ЦИЉ ЧАСА: Да ученици усвоје знања о дјеловању електричне струје, како би усвојена знања могли 

примијенити у пракси 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба да могу стечана знања користити у развоју мисаоних, 

естетских и физичких способости. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба посматрањем и логичким расуђивањем да усвоје знања о 

дјеловању електричне струје. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба да се оспособе и обуче како би усвојена знања 

примијенили у пракси при рјешавању постављених има проблема и задатака. 

 

 

ТОК ЧАСА: 

 

УВОДНИ ДИО ЧАСА  ( 5 минута)         

Понављам са ученицима претходно усвојене садржаје.  

Шта је електрична струја? 

Шта су проводници, а шта изолатори? 

Ко су носиоци наелектрисања у чврстим, течним, гасовитим проводницима? 

 

ГЛАВНИ ДИО ЧАСА (35 МИНУТА): 

Поставља се питање, да ли струја која тече кроз проводник изазива неке појаве или посљедице на 

проводник и његову околину? Данас о томе говоримо! Напомињем да ћемо 5 минута прије краја 

часа имати петоминутно провјеру усвојености садржаја. 

Наслов ( исписујем на табли):  Дјеловање електричне струје 

Зашто или гдје све може код куће да се користи електрична струја?    

Цртам једноставан цртеж, на табли, који може приказати ''издужење'' проводника, односно 

топлотно дејство. Објашњавам стање кола (отворено и затворено). Струја ''тече'', проводник се 

згријава и издужује. Уопштавам, објашњено, сви проводници кроз које тече струја се загријавају. 

Неки више, а неки мање. То је искоришћено у апаратима и уређајима које користимо код куће. 

Гријалица, бојлер и сл. називамо једним именом гријна тијела. За ове примјере кажемо да се ради 

о топлотном дејству, гдје се електрична енергија претвара у топлотну.  

Сијалица, грије се мада је основна задаћа освјетљење. Говоримо о свјетлосном дејству, 

електрична енергија се претвара у свјетлосну. Напоменем, да ћемо кроз изучавање Оптике (област 

коју ћемо изучавати током другог полугодишта), прецизније појаснити да се ради о 

електромагнетним таласима, односно електрична нергија се претвара у електромагнетну. 
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Електрична струја, протичући кроз посебно изабране проводнике, хемијске растворе, 

смјесе или неке руде, поспјешује хемијске реакције. Говоримо о хемијском дјеловању електричне 

струје, електрична енергија се претвара у хемијску. Наводим примјере електролизе воде. Цртам 

једноставан цртеж којим се може објаснити суштина раздвајања, нпр сумпорне киселине H2SO4 

на позитивне јоне 2H+ и негативне јоне сумпорне киселине SO4 
(2-). Наводим примјере из праксе, 

електролиза воде, индустријско добијање алуминијума или бакра. Наводим примјер 

галванизације, цинковање, бромирање, хромовање. 

Цртам једноставан примјер магнетног дјеловања, електрична енергија се претвара у 

магнетну. Објашњавам прикупљање металних опиљака уз проводник кроз који тече струја 

(електромагнет-напомена касније ћемо детаљњије изучавати). 

Наводим примјер вентилатора и машине за прање рубља. Због протицања електричне 

струје, јавља се некакво кретање, ротационо-окретање. Очигледно говоримо о механичком 

дјеловању електричне струје, електрична енергија се претвара у механичку. Цртам једноставан 

примјер који може да објасни помјерање, односно ''избацивање'' проводника са струјом из 

магнетног поља. Свакако касније ће бити детаљњије говора о овом феномену.  

Овдје додајем и могућност да се обајсни експеримент којим се показује ''приближавање'' 

или ''одбијање'' паралелних проводника кроз које протиче струја. Напоменем да се на тај начин 

може дефинисати мјерна јеиница за јачину струје. Један Ампер је јачина струје која протиче кроз 

два међусобно паралелна проводника удаљена један метар, који се налазе у вакууму, малих 

дебљина, а бесконачне дужине, а при протицању једносмијерне струје кроз њих, међусобно 

дјелују силом од 2*10-7N. 

Наглашавам, да су поменти процеси сложенији од једноставних објашњавања. Такође 

наводим примјер да се дешавају и процеси у супротном смијеру који ће довести до тога да се неки 

вид енергије претвара у електричну енергију. Такође наводим примјере који се најчешће и 

дешавају у природи и пракси. Најчешће се дешавају сложени процеси, за нас комбинована дејства 

у којима се електрична енергија претвара у један (основни) и неки други (нужно потребни ) вид 

енергије. Наводим примјер сијалице (загријавање кутије са малим пилићима).  

 

 

ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА (5 МИНУТА) 

 

Ученици ће радити петоминутну провјеру знања. Ученицима је речено на почетку часа 

да ће имати писану провјеру. Резултати писане провјере ће послужити за анализу степена 

усвојености знања, при чему ће ученички радови бити оцијењени оцјеном од један до пет, али 

оцјене неће бити завођене у одјељењске књиге, већ ће послужити за интерно праћење 

напредовања ученика и анализу и поређење реализације иновативне и класичне наставе у 

поменутим одјељењима. 

Такође, ученици су обавијештени да ће имати сличну провјеру из ове наставене 

јединицие, након неког времена како би се упоредио и степен трајности наученог. 

Питања су презентована на припремљеној графофолији, путем графоскопа. 
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6.8. Петоминутна писмена провјера знања ученика 

 

ПЕТОМИНУТНА ПИСМЕНА ПРОВЈЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА 

 

Дјеловање електричне струје 

 

 

1. Наведите неколико примјера (најмање три)  у којима се електрична енергија у 

домаћинству  претвара у топлотну енергију! 

____________________, ______________________, _________________________ 

 

 

2. Допуните реченицу:  

Електролизе и галванизације су примјери у којима се __________________ енергија 

претвара у ____________________ енергију, односно у наведеним примјерима говримо 

о __________________ дјеловању електричне струје.  

 

3. Допуните реченицу: 

Сијалица са жарном нити је примјер у којем се примарно __________________ енергија 

претвара у _________________________ енергију, али се нужно јавља и 

_____________________ дјеловање електричне струје. 

 

4. Допуните реченицу: 

Када кроз електромагнет пропустимо струју, метална језгра ће се ________________  и 

привући металне опиљке. Ово је примјер за ________________________  дјеловање 

електричне струје. 

 

5. Допуните реченицу: 

Суштина дјеловања електричне струје на проводник кроз који протиче и простор око 

проводника  је конверзија (претварање) електричне _____________________ у неки 

други вид __________________.  

 

 

НАПОМЕНА:  Само за ученике експерименталне групе (одјељење IX-3) 

   

Ученици ће током малог одмора, након реализованог часа, попунити анкетни лист у вези 

реализованог часа и рада наставника. 
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6.9. Припрема за васпитно-образовни рад – интерактивна 

 

ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ У ПРОБЛЕМСКОЈ НАСТАВИ 

 

Наставна јединица: Дјеловање електичне струје 

Разред: IX-4 

Тип часа: Обрада нових наставних садржаја 

Врста наставе: Интерактивно учење у проблемској настави 

Методе рада: Метод разговора; Вјежбање и навикавање; Интерактивно учење у 

проблемској настави; Интерактивно учење у програмираној настави; 

Учење путем открића. 

Наставна средства: припремљене апаратуре и комплет лабораторијског материјала 

(гријач, калориметар, термометар, мензуре, електромотор, вентилатор, 

електрична кола, електромагнет, метални опиљци, компас, уређај за 

електролизу, фен за косу), графоскоп и графофолије. 

Облици рада: Фронтални, групни и индивидуални рад ученика 

Циљ радионице:  

            -Упознавање електричног кола, дјеловања електричне струје при проласку 

кроз проводник и њене примјене у свакодневном животу. 

 -Развијање интересовања за упознавање природних појава. 

            -Оспособљавање ученика за примјену стечених знања у свакодневном  животу. 

 -Откривање узрочно-посљедичних веза међу појавама у природи. 

 

 

ТОК ЧАСА: 

 

1. КОРАК: Мотивација за рад      (до пет минута) 

a. Утврђивање предзнања ученика о електричној струји 

b. Навести проблем коришћења електичне струје. 

 

2. КОРАК: Формирање група за самосталан рад   (до пет минута) 

a. Формирање група (пет група, са прилично уједначеним предзнањима ученика, 

са по шест ученика) Одјељење је, као група, подијељено у пет приближно 

хомогених група. Свака је група по саставу хетерогена, ученици различитих 

предзнања су чланови исте групе. 

b. Давање упутстава за рад: 

- објаснити проблемске задатке, упозорити да свака група има различит 

проблем; 

- анализирати постављене проблеме; 

-анализирати материјале за експерименте (упозорити ученике на опасност 

од напона градске мреже); 
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-покушати ријешити проблеме и осмислити одговоре; 

-уколико група не може ријешити проблем (самостално) потражити помоћ 

предметног наставника. 

 

3. КОРАК: Самосталан рад ученика, у групи, на рјешавању проблема (до 10 минута) 

a. Подијелити упутства за рад ( објашњење проблема и експеримента), 

b. Подијелити наставне листиће са испитним питањима (задацима), 

c. Подијелити лабораторијски материјал за рад, 

d. Подијелити коверте са додатним објашњењима. 

 

ИЗГЛЕД УЧИОНИЦЕ ( распоред клупа) за рад по групама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. КОРАК: Извјештавање представника група   (до 20 минута) 

Представник сваке групе извјештава друге ученике у одјељењу о проблему своје групе, 

начину на који је превазиђен и могућностима рјешења проблема. Такође извјештава 

остале ученике о усвојеним садржајима, те примјени резултата експеримента у 

свакодневном животу. Група је самостлно изабрала презентатора, али и 

демонстаратора групе који ће демонстрирати експеримент групе. 
 

5. КОРАК: Повратна информација  (до пет минута) 

Ученици ће радити петоминутну провјеру знања. Ученицима је речено на почетку часа 

да ће имати писани провјеру. Резултати писане провјере ће послужити за анализу 

степена усвојености знања, при чему ће ученички радови бити оцијењени оцјеном од 

један до пет, али оцјене неће бити завођене у одјељењске књиге, већ ће послужити за 

интерно праћење напредовања ученика и анализу и поређење реализације иновативне 

и класичне наставе у поменутим одјељењима. 

Такође, ученици су обавијештени да ће имати сличну провјеру из ове наставене 

јединице, након неког времена како би се упоредио и степен трајности наученог. 

Питања су презентована на припремљеној графофолији, путем графоскопа. 

ГРУПА I  

 

ГРУПА IV 

ГРУПА III 

ГРУПА V 

ГРУПА II 
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ГРУПА I 

 

ПРОБЛЕМ I:  ТОПЛОТНО ДЈЕЛОВАЊЕ 

 

  

 Задатак групе је, да експериментално открије дјеловање електичне струје на проводник, 

кроз који пролази, и околину око проводника. Рад групе се заснива на проблему топлотном 

дјеловању, загријавању проводника. 

 Основна сазнања ученици ће прикупити из једноставног експеримента, затим ће уз помоћ 

уџбеника и полупрограмираног материјала (наставног листића) усвојити основна знања о 

топлотном дјеловању електричне струје и наравно, о томе извијестити остале ученике у одјељењу.  

Сличне задатке, али о другим проблемским ситуацијама, имају и ученици других група. На 

крају часа, након извјештавања свих група ученици треба да усвоје знања о дјеловању електричне 

струје на проводник кроз који пролази и околину проводника. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ ПРВЕ ГРУПЕ  

 

 Предлаже се, да се пратећи текст о експерименту пажљиво прочита више пута, па тек након 

схватања ситуације услиједи експериментални рад. 

 

СТРОГО СЕ НАЛАЖЕ ОПРЕЗНО РУКОВАЊЕ ПРИКЉУЧНИМ КАБЛОВИМА 

СПОЈЕНИМ НА НАПОН ГРАДСКЕ МРЕЖЕ!!! 

 

У калориметар, посуду са двоструким зидовима, насути 400 ml воде из градског водовода. 

Термометром утврдити температуру воде у калориметру и податак записати на предвиђени 

простор у радним листу, наставни листић са полупрограмираним садржајем.  

Након тога, спустити гријач у калориметар са водом. Прикључити гријач на напон градске 

мреже, уз велики опрез, а затим активирати гријач. 

Након три минуте загријавања, гријач искључити са напона градске мреже, а затим након 

неколико тренутака извадити гријач из калориметра. Поново утврдити температуру воде, 

очекивати је вишу вриједност, и поново записати на радни лист. 

 

 У случају потребе обратити се наставнику! 

 

Ако је потребно експеримент поновити више пута на исти начин, али сваки пут мијењати воду 

у калориметру.   
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НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ I 

 

Пажљиво прочитајте постављена питања, размислите а затим одговорите на 

постављена питања, стварајући тако концепт за излагање о вашем проблему. 

 

 

1. Температура воде коју сте насули у калориметар је _____________ . 

2. Температура воде након експеримента је ______________________ . 

3. Шта сте закључили о температури воде током експеримента? 

___________________________________________________________ 

4. Због чега се температура воде повећала, шта је изазвало загријавање воде? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Да ли је гријач нека врста проводника? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Да ли се тако или на сличан начин загријава сваки проводник кроз који протиче 

струја? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Зашто долази до загријавања проводника? (Одговор, ако је потребно, потражите у 

уџбенику или у коверти предвиђеној за додатна објашњења.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Наброј неколико примјера гдје се загријавање проводника може искористити у 

корисне сврхе у твојој околини! 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Ако смо говорили о електричној енергији и познато нам је да постоји топлотна 

енергија, објасните који облик претварања (конверзије) енергије се дешава код 

оваквих уређаја! 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

ХВАЛА ВАМ НА САРАДЊИ И РАЗУМИЈЕВАЊУ! 
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА РАД У ГРУПИ I 

 

 

 Поново упозоравам на опрез при раду, на пажљиво читање упутства и рад на рјешавању 

проблема, приликом извођења експеримента. 

 

 Сматрам да су питања  једноставна и очигледна, те да се на сва питања може дати одговoр 

и тиме проблемска ситуација ријешити. 

 

 Питање број 7 вам се чини претешко, помоћ ћу вам али вам нећу дати коначан одговор. 

Размислите  о наведеним чињеницама! 

 

 При проласку чврстог тијела кроз неку средину јавља се  отпор средине и трење. 

 

 Струју кроз чврсти проводник чине електрони који преносе наелектрисање слично као 

простирање механичких таласа. У наставку изучавања физике, дефинисаћемо слично као 

електромагнетни талас. 

 

 А при трењу једног тијела преко другог долази до ... 

 

 

 

 

ПОНОВО ХВАЛА НА САРАДЊИ А ОВАЈ ПУТ НАДАМ СЕ И НА УСПИЈЕШНО 

РИЈЕШЕНОМ ПРОБЛЕМУ, ТЕ УСВОЈЕНОМ ЗНАЊУ!!! 
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ГРУПА II 
 

ПРОБЛЕМ II:  МЕХАНИЧКО ДЈЕЛОВАЊЕ 
 

 Задатак групе је, да експериментално открије дјеловање електичне струје на проводник, 

кроз који пролази, и околину око проводника. Рад групе се заснива на проблему механичког  

дјеловања струје на проводник. 

 Основна сазнања ученици ће прикупити из једноставних експеримената, затим ће уз помоћ 

уџбеника и полупрограмираног материјала (наставног листића) усвојити основна знања о 

механичком дјеловању електричне струје и наравно, о томе извијестити остале ученике у 

одјељењу.  

Сличне задатке, али о другим проблемским ситуацијама, имају и ученици других група. На 

крају часа, након извјештавања свих група ученици треба да усвоје знања о дјеловању електричне 

струје на проводник кроз који пролази и околину проводника. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ ДРУГЕ ГРУПЕ  

 

 Предлаже се, да се пратећи текст о експерименту пажљиво прочита више пута, па тек након 

схватања ситуације услиједи експериментални рад. 

 

СТРОГО СЕ НАЛАЖЕ ОПРЕЗНО РУКОВАЊЕ ПРИКЉУЧНИМ КАБЛОВИМА 

СПОЈЕНИМ НА НАПОН ГРАДСКЕ МРЕЖЕ!!! 

 

Спојити једноставно струјно коло према приложеној шеми. Провјерити спојеве и начин 

повезивања. Прекидачем пустити у рад модел електромотора. Оставити електромотор у радном 

режиму, а затим га на прекидачу искључити. Искључити извор струјног кола са напона градске 

мреже. 

На исти начин спојити струјно коло са понуђеним вентилатором. Провјерити спојеве, а затим 

извор струје прикључити на напон градске мреже. Прекидачем пустити у рад вентилатор. 

 

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА КОЛА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У случају потребе обратити се наставнику! 

 

Ако је потребно експеримент поновити више пута на исти начин.   

НАПОН 

ГРАДСКЕ 

МРЕЖЕ 

ИЗВОР 

СТРУЈЕ У 

НАШЕМ 

КОЛУ 

МАКЕТА 

ЕЛЕКТРОМОТОРА 

ВЕНТИЛАТОР 
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НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ II 

 

 

Пажљиво прочитајте постављена питања, размислите а затим одговорите на 

постављена питања, стварајући тако концепт за излагање о вашем проблему. 

 

  

1. Шта се десило са макетом електромотора? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Када се покретни дио, касније у наставку изучавања физике ћемо га објаснити и 

дефинисати као ротор, почео окретати? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Да ли ову појаву можемо повезати са протицањем електричне струје кроз проводник? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Опишите укратко шта и кад се десило са вентилатором! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Можете ли навести још неколико примјера у којима имамо сличне посљедице настале 

због протицања електричне струје кроз проводник? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Ако смо говорили о електричној енергији, а познато вам је да постоји и механичка 

енергија, можемо ли ова два облика енергије довести у некакву везу? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Какву, шта се дешава са овим облицима енергије? (Одговор, ако је потребно, потражите 

у уџбенику или у коверти предвиђеној за додатна објашњења.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
ХВАЛА ВАМ НА САРАДЊИ И РАЗУМИЈЕВАЊУ! 
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА РАД У ГРУПИ II 

 

 

 Поново упозоравам на опрез при раду, на пажљиво читање упутства и рад на рјешавању 

проблема, приликом извођења експеримента. 

 

 Сматрам да су питања  једноставна и очигледна, те да се на сва питања може дати одговoр 

и тиме проблемска ситуација ријешити. 

 

 Питање број 7 вам се чини претешко, помоћ ћу вам али вам нећу дати коначан одговор. 

Размислите  о наведеним чињеницама! 

 

 Познато нам је да закони одржања материје, енергије, импулса чине темељ опстанка 

природе и дају објашњења за сва дешавања у природи. 

 

 И ова наша појава, проблем, је ту око нас, дакле из природе. Ако се нешто не може 

уништити, а ни створити онда може само .... 

  

 

 

 

 

 

ПОНОВО ХВАЛА НА САРАДЊИ А ОВАЈ ПУТ НАДАМ СЕ И НА УСПИЈЕШНО 

РИЈЕШЕНОМ ПРОБЛЕМУ, ТЕ УСВОЈЕНОМ ЗНАЊУ!!! 
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ГРУПА III 
 

ПРОБЛЕМ III:  МАГНЕТНО ДЈЕЛОВАЊЕ 
 

 Задатак групе је, да експериментално открије дјеловање електичне струје на проводник, 

кроз који пролази, и околину око проводника. Рад групе се заснива на проблему магнетног 

дјеловања електричне струје на проводник кроз који протиче. 

 Основна сазнања ученици ће прикупити из једноставног експеримента, затим ће уз помоћ 

уџбеника и полупрограмираног материјала (наставног листића) усвојити основна знања о 

магнетном дјеловању електричне струје и наравно, о томе извијестити остале ученике у одјељењу.  

Сличне задатке, али о другим проблемским ситуацијама, имају и ученици других група. На 

крају часа, након извјештавања свих група ученици треба да усвоје знања о дјеловању електричне 

струје на проводник кроз који пролази и околину проводника. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТ ТРЕЋЕ ГРУПЕ  
 

 Предлаже се, да се пратећи текст о експерименту пажљиво прочита више пута, па тек након 

схватања ситуације услиједи експериментални рад. 
 

СТРОГО СЕ НАЛАЖЕ ОПРЕЗНО РУКОВАЊЕ ПРИКЉУЧНИМ КАБЛОВИМА 

СПОЈЕНИМ НА НАПОН ГРАДСКЕ МРЕЖЕ!!! 
 

Саставите једноставно струјно коло према приложеној шеми. Провјерите спојеве и начин 

повезивања. Прекидачем пустите у рад електрично коло. Обратите пажњу на понашање магнетне 

игле компаса. Неколико пута отворите и затворите прекидач и на тај начин успоставите струју у 

колу, пратећи понашање магнетне игле.  Искључите извор струје са напона градске мреже. Из 

кола одвојите дио са компасом а на његово мјесто прикључите дио у облику намотаја проводника 

око језгра, који ћемо касније назвати електромагнет. Принијети посуди са металним опиљцима, 

извор струје нашег кола прикључите на напон градске мреже, а затим прекидачем успоставите 

струју у нашем колу. Обратити пажњу на металне опиљке. Неколико пута, прекидачем, прекидати 

ток струје у колу и посматрати опиљке. 
 

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА КОЛА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

У случају потребе обратити се наставнику! 

 

Ако је потребно експеримент поновити више пута на исти начин.   

 

НАПОН 

ГРАДСКЕ 

МРЕЖЕ 

ИЗВОР 

СТРУЈЕ У 

НАШЕМ 

КОЛУ 

ДИО КОЛА СА 

КОМПАСОМ 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТ 

ПОСУДА СА ОПИЉЦИМА 
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НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ III 

 

Пажљиво прочитајте постављена питања, размислите а затим одговорите на 

постављена питања, стварајући тако концепт за излагање о вашем проблему. 

 
1. Шта се десило са магнетном иглом на компасу? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Када се примјећује помијерање магнетне игле? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Дакле, има ли то везе са протицањем струје кроз проводник? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Како су реаговали метални опиљци, у другом експерименту, када је кроз 

електромагнет протекла струја? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Познато нам је да се у природи ништа не дешава случајно већ под утицајем неке 

силе. Који облик силе се јавио између електромагнета и металних опиљака? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Простор у којем се јавља поменути облик силе назива се ___________________ 

поље. 

 

7. Сви занмо да је енергија, у природи, покретач свих дешавања, могућност вршења 

рада. Такође, знамо да вриједи закон одржања енергије. Кажите, има ли везе закон 

одржања енергије са нашим дешавањима? Каква је веза? (Сада  можете 

консултовати уџбеник или коверат са додатним објашњењима) закључак 

образложите! 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

ХВАЛА ВАМ НА САРАДЊИ И РАЗУМИЈЕВАЊУ! 
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА РАД У ГРУПИ III 

 

 

 Поново упозоравам на опрез при раду, на пажљиво читање упутства и рад на рјешавању 

проблема, приликом извођења експеримента. 

 

 Сматрам да су питања  једноставна и очигледна, те да се на сва питања може дати одговор 

и тиме проблемска ситуација ријешити. 

 

 Питање број 7 вам се чини претешко, помоћ ћу вам али вам нећу дати коначан одговор. 

Размислите  о наведеним чињеницама! 

 

 Познато нам је да закони одржања материје, енергије, импулса чине темељ опстанка 

природе и дају објашњења за сва дешавања у природи. 

 

 И ова наша појава, проблем, је ту око нас, дакле из природе. Ако се нешто не може 

уништити, а ни створити онда може само .... 

 

 Било би добро да, током презентације рада ваше групе, наведете неколико примјера 

употребе електромагнета, звоно на улазним вратима стана, електронски зидни сат са клатном...  

 

 

 

 

ПОНОВО ХВАЛА НА САРАДЊИ А ОВАЈ ПУТ НАДАМ СЕ И НА УСПИЈЕШНО 

РИЈЕШЕНОМ ПРОБЛЕМУ, ТЕ УСВОЈЕНОМ ЗНАЊУ!!! 
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ГРУПА IV 
 

ПРОБЛЕМ IV:  ХЕМИЈСКО ДЈЕЛОВАЊЕ 
 

 Задатак групе је, да експериментално открије дјеловање електичне струје на проводник, 

кроз који пролази, и околину око проводника. Рад групе се заснива на проблему хемијског 

дјеловања електричне струје на проводник кроз који протиче. 

 Основна сазнања ученици ће прикупити из једноставног експеримента, затим ће уз помоћ 

уџбеника и полупрограмираног материјала (наставног листића) усвојити основна знања о 

хемијском дјеловању електричне струје и наравно, о томе извијестити остале ученике у одјељењу.  

Сличне задатке, али о другим проблемским ситуацијама, имају и ученици других група. На 

крају часа, након извјештавања свих група ученици треба да усвоје знања о дјеловању електричне 

струје на проводник кроз који пролази и околину проводника. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТ ЧЕТВРТЕ ГРУПЕ  
 

 Предлаже се, да се пратећи текст о експерименту пажљиво прочита више пута, па тек након 

схватања ситуације услиједи експериментални рад. 
 

СТРОГО СЕ НАЛАЖЕ ОПРЕЗНО РУКОВАЊЕ ПРИКЉУЧНИМ КАБЛОВИМА 

СПОЈЕНИМ НА НАПОН ГРАДСКЕ МРЕЖЕ!!! 
 

Спојите једноставно струјно коло према приложеној шеми. Провјерите спојеве и начин 

везивања елемената електричног кола. У посуду наспите кухињску со и воде из градског 

водовода. Промијешајте воду како би се растопила со. Добијену смјесу, со растопљену у води, 

успите у посуду која је саставни дио нашег електричног кола. Укључите наше коло на напон 

градске мереже, а затим прекидачем успоставити струју кроз коло. Обратити пажњу на дешавања 

у посуди са водом. На једној електроди се примјећује водоник који се издваја из наше течности.  

При извођењу експеримента несмије се помијерати апаратура јер су електрична струја и вода 

најопаснија комбинација. 

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА КОЛА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У случају потребе обратити се наставнику! 

 

Ако је потребно експеримент поновити више пута на исти начин.   

 

 

НАПОН 

ГРАДСКЕ 

МРЕЖЕ 

ИЗВОР 

СТРУЈЕ У 

НАШЕМ 

КОЛУ 

ПОСУДА СА 

ТЕЧНОШЋУ 

ДИО КОЛА СА ПРЕКИДАЧЕМ И 

СИЈАЛИЦОМ 
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НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ IV 

 

Пажљиво прочитајте постављена питања, размислите а затим одговорите на 

постављена питања, стварајући тако концепт за излагање о вашем проблему. 

 

1. Када се почела дешавати појава? 

     _______________________________________________________________________ 

2. Има ли то везе са протоком струје кроз  проводник? 

_______________________________________________________________________ 

3. Да ли су сви проводници у вашем колу у чврстом агрегатном стању? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Претпостављам да хемију волите колико и физику па вам неће бити тешко да 

одговорите на сљедеће питање. Ако смо у воду дадали кухињску со (хемијска 

ознака NaCl), да ли се у посуди десила нека хемијска реакција? Објасните која! 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Претпостављам да је струја убрзала хемијску реакцију, зар не? 

_______________________________________________________________________ 

6. Очигледно овдје је ријеч о раздвајању сложених супстанција на једноставније, знате 

ли навести још неки сличан примјер? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Постоји ли и неки супротан процес. Резултате оваквих процеса носите у уху, око 

врата или на прсту, зовемо их бижутерија. Да ли знате како су настали? (Предлажем 

да се консултујете ковертом за додатна објашњења) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
ХВАЛА ВАМ НА САРАДЊИ И РАЗУМИЈЕВАЊУ! 
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА РАД У ГРУПИ IV 

 

 

 Поново упозоравам на опрез при раду, на пажљиво читање упутства и рад на рјешавању 

проблема, приликом извођења експеримента. 

 

 Сматрам да су питања једноставна и очигледна, те да се на сва питања може дати одговр и 

тиме проблемска ситуација ријешити. 

 

 Питање број 7 вам се чини претешко, помоћ ћу вам али вам нећу дати коначан одговор. 

Размислите  о наведеним чињеницама! 

 

 Поступак издвајања неке супстанције из сложене супстанције назива се електролиза. 

Користи се за индустријско добијање чистог бакра или алуминијума из руде глинице, гдје се руда 

прво меље, ситни, затим пече и тек онда кроз припремљену масу пропушта струја која доводи до 

издвајања чистог алуминијума или бакра. 

 

 Обрнут процес, спајања једноставних супстанција у сложеније назива се галванизација. 

Овдје се на сличан начин помоћу електричне струје преко неког материјала може ''навући'' танки 

слој другог. Тако настају позлаћени накит или посребрени есцајг, прављени од обичног гвожђа, 

али због танког заштитног слоја изгледају као да су од чистог злата или сребра. У металној 

индустрији се на овај начин хромирају, цинкују или никлују предмети направљени од обичног 

гвожђа. 

 

 

 

 

ПОНОВО ХВАЛА НА САРАДЊИ А ОВАЈ ПУТ НАДАМ СЕ И НА УСПИЈЕШНО 

РИЈЕШЕНОМ ПРОБЛЕМУ, ТЕ УСВОЈЕНОМ ЗНАЊУ!!! 
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ГРУПА V 

 

ПРОБЛЕМ V:  ''КОМБИНОВАНО''  ДЈЕЛОВАЊЕ 

 
 Задатак групе је, да експериментално открије дјеловање електичне струје на проводник, 

кроз који пролази, и околину око проводника. Рад групе се заснива на комбиновању различитих  

дјеловања електричне струје на проводник кроз који протиче. 

 Основна сазнања ученици ће прикупити из једноставног експеримента, затим ће уз помоћ 

уџбеника и полупрограмираног материјала (наставног листића) усвојити основна знања о 

различитим дјеловањима електричне струје који се јављају  и наравно, о томе извијестити остале 

ученике у одјељењу.  

Сличне задатке, али о другим проблемским ситуацијама, имају и ученици других група. На 

крају часа, након извјештавања свих група ученици треба да усвоје знања о дјеловању електричне 

струје на проводник кроз који пролази и околину проводника. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ ПЕТЕ ГРУПЕ  

 

 Предлаже се, да се пратећи текст о експерименту пажљиво прочита више пута, па тек након 

схватања ситуације услиједи експериментални рад. 

 

СТРОГО СЕ НАЛАЖЕ ОПРЕЗНО РУКОВАЊЕ ПРИКЉУЧНИМ КАБЛОВИМА 

СПОЈЕНИМ НА НАПОН ГРАДСКЕ МРЕЖЕ!!! 

 

 

Иако апаратура за овај експеримент дјелује свима познато и једноставно оставили смо је за 

крај. Обични фен за косу који имамо може послужити за неколико једноставних експеримената. 

Спојићемо фен на напон градске мреже. Укључите га, помоћу прекидача,  у рад. Размислите мало, 

обратите пажњу на дешавања у простору око фена, а затим попуните наставни листић. 

 

 

 У случају потребе обратити се наставнику! 

 

Ако је потребно експеримент поновити више пута на исти начин.   
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НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ V 

 

Пажљиво прочитајте постављена питања, размислите а затим одговорите на 

постављена питања, стварајући тако концепт за излагање о вашем проблему. 

 
1. Ако преклопник фена укључимо на положај хладно, одакле се јавља ваздух који 

фен ''избацује'' напријед? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Када је ваздух почео да излази из фена? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Окрените преклопник, на фену, у положај топло! Како се сад појавио топли ваздух? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Шта је загријало ваздух? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Зашто овако дејство називамо комбиновано? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Наведите још неки уређај гдје се може говорити о комбинованом дјеловању 

електричне струје? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Да ли нам је код свих уређаја потребно да се јавља више дејстава, истовремено, 

електричне струје? (Предлажем да се консултујете ковертом за додатна објашњења) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
ХВАЛА ВАМ НА САРАДЊИ И РАЗУМИЈЕВАЊУ! 
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА РАД У ГРУПИ V 

 

 

 Поново упозоравам на опрез при раду, на пажљиво читање упутства и рад на рјешавању 

проблема, приликом извођења експеримента. 

 

 Сматрам да су питања једноставна и очигледна, те да се на сва питања може дати одговр и 

тиме проблемска ситуација ријешити. 

 

 Питање број 7 вам се чини претешко, помоћ ћу вам али вам нећу дати коначан одговор. 

Размислите  о наведеним чињеницама! 

 

 Ако усисавате тепих, да ли се јавља топли ваздух на другој страни усисивача. Да ли нам је 

у тој ситуацији потребан топли ваздух. Када користите бушилицу, да ли нам је њено загријавање 

потребно? 

 Када печемо пиле у рерни, да ли нам је потребно да топли ваздух струји око пилета?  

 

 

ПОНОВО ХВАЛА НА САРАДЊИ А ОВАЈ ПУТ НАДАМ СЕ И НА УСПИЈЕШНО 

РИЈЕШЕНОМ ПРОБЛЕМУ, ТЕ УСВОЈЕНОМ ЗНАЊУ!!! 
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6.10. Петоминутна писмена провјера знања ученика - рјешења 

 

 

ПЕТОМИНУТНА ПИСМЕНА ПРОВЈЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА 

 

-РЈЕШЕЊА- 

 

Дјеловање електричне струје 

 

 

1. Наведите неколико примјера (најмање три)  у којима се електрична енергија у 

домаћинству  претвара у топлотну енергију! 

Гријалица,         електрични шпорет,    пегла 

 

2. Допуните реченицу:  

Електролизе и галванизације су примјери у којима се електрична енергија претвара у 

хемијску енергију, односно у наведеним примјерима говоримо о хемијском  

дјеловању електричне струје.  

 

3. Допуните реченицу: 

Сијалица са жарном нити је примјер у којем се примарно електрична енергија 

претвара у свјетлосну енергију, али се нужно јавља и топлотно дјеловање електричне 

струје. 

 

4. Допуните реченицу: 

Када кроз електромагнет пропустимо струју, метална језгра ће се намагнетисати  и 

привући металне опиљке. Ово је примјер за магнетно  дјеловање електричне струје. 

 

5. Допуните реченицу: 

Суштина дјеловања електричне струје на проводник кроз који протиче и простор око 

проводника  је конверзија (претварање) електричне енергије у неки други вид 

енергије.  
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6.11. Табела 7: Анализа резултата напредовања ученика–експериментална група,      

одјељење IX-3 

 

Р БР ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
ТРЕНУТНО 

ЗАКЉУЧЕНО 

ПРВА ПИСАНА 

ПРОВЈЕРА 

ДРУГА ПИСАНА 

ПРОВЈЕРА 

1. Ученик 1 2 3 3 

2. Ученик 2 3 3 3 

3. Ученик 3 2 3 3 

4. Ученик 4 3 5 5 

5. Ученик 5 1 2 1 

6. Ученик 6 5 5 5 

7. Ученик 7 3 4 3 

8. Ученик 8 3 4 3 

9. Ученик 9 2 3 3 

10. Ученик 10 3 3 3 

11. Ученик 11 3 5 5 

12. Ученик 12 2 3 3 

13. Ученик 13 3 4 4 

14. Ученик 14 2 2 1 

15. Ученик 15 2 3 3 

16. Ученик 16 1 3 3 

17. Ученик 17 2 2 2 

18. Ученик 18 1 2 2 

19. Ученик 19 3 5 5 

20. Ученик 20 5 5 5 

21. Ученик 21 4 5 5 

22. Ученик 22 3 5 4 

23. Ученик 23 4 4 4 

24. Ученик 24 4 4 4 

25. Ученик 25 3 4 4 

26. Ученик 26 1 3 3 

27. Ученик 27 3 4 4 

28. Ученик 28 2 3 3 

29. Ученик 29 4 5 4 

30. Ученик 30 4 5 4 

31. Ученик 31 3 5 5 

СРЕДЊА ОЦЈЕНА 2,77 3,74 3,51 
 

Графикон 7: Графички приказ напредовања ученика експерименталне групе 
 

 

0
2
4
6
8

10
12

ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН НЕДОВОЉАН

ЗАКЉУЧЕНО 2 5 12 8 4

ПРВА ПРОВЈЕРА 10 7 10 4 0

ДРУГА ПРОВЈЕРА 7 8 12 2 2

ЗАКЉУЧЕНО ПРВА ПРОВЈЕРА ДРУГА ПРОВЈЕРА
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6.12. Табела 8: Анализа резултата напредовања ученика контролна  група,      

одјељење IX-4 

 

 БР ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
ТРЕНУТНО 

ЗАКЉУЧЕНО 

ПРВА ПИСАНА 

ПРОВЈЕРА 

ДРУГА ПИСАНА 

ПРОВЈЕРА 

1. Ученик 1 2 3 3 

2. Ученик 2 2 3 3 

3. Ученик 3 3 3 3 

4. Ученик 4 1 2 2 

5. Ученик 5 4 4 4 

6. Ученик 6 5 5 4 

7. Ученик 7 4 5 4 

8. Ученик 8 4 4 3 

9. Ученик 9 1 1 1 

10. Ученик 10 4 4 3 

11. Ученик 11 4 4 4 

12. Ученик 12 2 2 2 

13. Ученик 13 2 3 2 

14. Ученик 14 2 3 2 

15. Ученик 15 2 3 3 

16. Ученик 16 2 2 2 

17. Ученик 17 1 1 1 

18. Ученик 18 1 2 2 

19. Ученик 19 1 2 1 

20. Ученик 20 1 2 1 

21. Ученик 21 3 4 4 

22. Ученик 22 4 5 4 

23. Ученик 23 5 5 5 

24. Ученик 24 1 2 1 

25. Ученик 25 3 4 3 

26. Ученик 26 3 3 3 

27. Ученик 27 5 5 5 

28. Ученик 28 5 5 5 

СРЕДЊА ОЦЈЕНА 2,75 3,25 2,85 
 

Графикон 7: Графички приказ напредовања ученика контролне групе 
 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН НЕДОВОЉАН

ЗАКЉУЧЕНО 4 6 4 7 7

ПРВА ПРОВЈЕРА 6 6 7 7 2

ДРУГА ПРОВЈЕРА 3 6 8 6 5

ЗАКЉУЧЕНО ПРВА ПРОВЈЕРА ДРУГА ПРОВЈЕРА
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6.13. Анкетни лист за ученике експерименталне групе 

 
Поштовани ученици у наставку наших активности замолићу вас да пажљиво прочитате сљедећа питања и 

дате своје одговоре. Очекујем да ће те потпуно искрено одговорити на постављена питања, заокруживањем тврдњи 

које, по вашем мишљењу највише одговарају реалном стању. Унапријед се захваљујем на одвојеном времену. 

 

1. Часови које наставник одржава су; 

а) поучни и интересантни, 

б) средње занимљиви, 

в) понекад занумљиви, 

д) нису уопште занимљиви. 
 

2. Наставник се, према ученицима односи: 

 а) коректно, поштујући права ученика, 

 б) понекад коректно, а понекад некоректно, 

 в) наставник се никад не односи коректно. 
 

3. Оцјењивање наставника је: 

 а) наставник је коректан при оцјењивању, 

 б) наставник је некоректан при оцјењивању, 

 в) наставник је строг при оцјењивању, 

 г) наставник је благ при оцјењивању. 
 

4. Наставников однос према ученицима је : 

 а) наставник подстиче стваралаштво, 

 б) наставник храбри и мотивише ученике, 

 в) наставник подстиче иницијативу, 

 г) наставник спутава-омета ученике. 
 

5. Како наставник рјешава проблем недисциплине у одјељењу: 

 а) наставник упозорава на правилно понашање, 

 б) наставник обајештава и савјетује, 

 в) наставник галами и кажњава ученике. 
 

6. Наставник током испитивања: 

 а) постављањем питања подстиче на размишљање, 

 б) наставник тражи репродукцију наученог, 

 в) наставник подстиче на размишљање и тражи репродукцију. 
 

7. Наставник као предавач и методичар заслужује оцјену: 

 а) одличан,  

 б) врло добар, 

 в) добар, 

 г) довољан, 

 д) недовољан. 
 

Поштовани ученици, у неколико реченица, опишите по вашем мишљењу реализовани час. Опишите га у 

односу на класичне часове редовне наставе (занимљив-незанимљив, досадан-интересантан, више сте научили или 

мање на овом часу и сл.) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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