
Школа:  ЈУ ОШ „ХОЛАНДИЈА“ СЛАТИНА 

Наставни предмет: Физика – додатна настава 

Разред: 8   

Датум реализације: 21.2.2020. 

Наставник: Новислав Тепић 

Редни број часа: 22. 

 

 ПОДАЦИ О ЧАСУ БР. 22.       

Настава тема: КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА. ГРАВИТАЦИОНО ПОЉЕ 

Наставна јединица: 

Рјешавање сложених задатака из тема: Кинаматика и динамика 

и  Гравитационо поље 

Тип часа: Вјежбање  

Циљ часа: 
Увјежбавање рјешавање сложених задатака из тема Кинематике и 

динамика и Гравитационо поље 

Очекивани исходи: 

Ученици треба да: 

 Примењују стечена знања на задатке из механике кретања 

и  кретања у гравитационом пољу 

Облици рада: Индивидуални рад, рад у групи 

Наставне методе: Метод рјешавања проблема, вјежбање и навикавање, дијалошка 

Наставна средства: Табла, креда, свеска, наставни листићи 

Мјесто извођења 

наставе: 
Кабинет за математику и физику 

 

ТОК ЧАСА  

Уводни дио часа: 

(5 минута) 

 

АКТИВНОСТ 1. 

Уводна ријеч наставника. Подјела ученика у 3 групе. 
 

АКТИВНОСТ 2. 

Наставник ради један задатак,те појашњава начин рада. Ученици 

кокментаришу и траже додатна објашњења. 

 



Главни дио часа: 

(35 минута) 

 

АКТИВНОСТ 3. 

Подјела наставних листића по групама, те појашњавање начина и 

вријема рада. Свака група добија по 3 различита задатка, за чији рад 

је предвиђено 20 минута. 

ПРИЛОГ 1 – наставни листићи  

 

АКТИВНОСТ 4. 

Рад задатака. Наставник прати рад група, усмјерава и бодри ученике у 

раду, те отклања евентуалне нејасноће. 

 

АКТИВНОСТ 5. 

Рад задатака на табли. Након предвиђеног времена свака група бира 

представника који ће урадити један задатак на табли, а преостала два 

ученика ће ученицима других група прокоментарисати начин рада и 

рјешења друга два задатка. Наставник подстиче ученике да дискутују 

о рјешењима. 

 

Завршни дио часа: 

(5 минута) 

АКТИВНОСТ 6. 

Дискусија рјешења. 

 

 

 

 

Прилози: Наставни листић за Прву групу 

                 Наставни листић за Другу групу 

                 Наставни листић за Трећу групу  



ПРВА ГРУПА  

 

 Поштовани ученици, пред вама се налазе три задатка. Молим вас да их 

пажљиво прочитате, прокоментаришете унутар групе и урадите на папир 

предвиђен за рад. Изаберите вођу групе, али водите рачуна да сваки ученик има 

обавезе и одговорности при раду задатака. За рад задатака имате 20 минута.   

Слично раде и ваши другари у другим групама. Након тога ћете изаћи 

испред табле и прокоментарисати рјешења другог и трећег задатка. Вођа групе 

ће  први задатак  урадити на табли. Будите спремни на додатна питања, која ће 

вам постављати ваши другари из других група, али и наставници. 

 

 

 

ЗАДАТАК 1: На основу датог графикона 

брзине тијела нацртати графикон зависности 

убрзања од времена. Израчунати средњу 

брзину у првих 8 секунди.  

 

 

ЗАДАТАК 2: Невена и Марко, на ролерима, стоје на стази и разговарају. 

Невена имa масу 45 kg, а Марко 55 kg. У једном тренутку Невена гурне Марка и 

обоје почну да се крећу. Зашто се креће Невена када Марко њу није гурнуо? Ко 

ће добити веће убрзање и колико пута? 

 

 

ЗАДАТАК 3: Стрелица испаљена вертикално навише брзином 25 метара у 

секунди, погодила је циљ послије 0,6 секунди. На којој је висини циљ? Коликом 

брзином га је погодила стрелица? 

 

 

 

 

Хвала на сарадњи! 



ДРУГА ГРУПА  

 

 Поштовани ученици, пред вама се налазе три задатка. Молим вас да их 

пажљиво прочитате, прокоментаришете унутар групе и урадите на папир 

предвиђен за рад. Изаберите вођу групе, али водите рачуна да сваки ученик има 

обавезе и одговорности при раду задатака. За рад задатака имате 20 минута.   

Слично раде и ваши другари у другим групама. Након тога ћете изаћи 

испред табле и прокоментарисати рјешења другог и трећег задатка. Вођа групе 

ће  први задатак  урадити на табли. Будите спремни на додатна питања, која ће 

вам постављати ваши другари из других група, али и наставници. 

 

 

ЗАДАТАК 1: Санке на којима лежи дијете, спустиле су се низ косу падину и 

потом наставиле кретање по хоризонталној стази по којој су прешле 20 метара 

за 5 секунди до заустављања. Колики је коефицијент трења на хоризонталној 

подлози? 

 

 

 

ЗАДАТАК 2: Ако се сударе гвоздени и стаклени кликер једнаких димензија, 

којем од њих ће бити већа промјена брзине и колико пута? Густина стакла је 

2500 kg/m3, а гвожђа 7800 kg/m3. 

 

 

 

ЗАДАТАК 3: С висине од 10 метара изнад земље, пусти се лопта да слободнo 

пада. Истовремено се друга лопта баци са земље вертикално навише. На висини 

2,8 метара лопте се сударе. Колико времена су се кретале лопте до судара? 

Коликом брзином је бачена друга лопта? 

 

 

 

Хвала на сарадњи! 



ТРЕЋА ГРУПА  

 

 Поштовани ученици, пред вама се налазе три задатка. Молим вас да их 

пажљиво прочитате, прокоментаришете унутар групе и урадите на папир 

предвиђен за рад. Изаберите вођу групе, али водите рачуна да сваки ученик има 

обавезе и одговорности при раду задатака. За рад задатака имате 20 минута.   

Слично раде и ваши другари у другим групама. Након тога ћете изаћи 

испред табле и прокоментарисати рјешења другог и трећег задатка. Вођа групе 

ће  први задатак  урадити на табли. Будите спремни на додатна питања, која ће 

вам постављати ваши другари из других група, али и наставници. 

 

 

 

ЗАДАТАК 1: Падобранац отвара падобран 2 секунде након искакања из 

хеликоптера. Ако се сматра да падобранац пре отварања падобрана слободно 

пада, наћи: брзину коју има у тренутку отварања падобрана, пут који пређе пре 

отварања падобрана, висину на којој отвори падобран ако је хеликоптер из ког 

искаче био на висини 300 метара од земље? 

 

 

 

ЗАДАТАК 2: Аутомобил почиње да се креће праволинијски из мировања, 

убрзањем 1,5 метара у секунди на квадрат. За колико времена ће се помјерити 

за 12 метара? Колика је тренутна брзина аутомобила након тог пређеног пута? 

Колика је средња брзина на цијелом путу?  

 

 

 

ЗАДАТАК 3: На бетонски блок масе 12 тона, који се вуче по хоризонталној 

подлози, дјелује сила трења 54 килоњутна. Одреди коефицијент трења! 

 

 

 

 

Хвала на сарадњи! 


