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Договор: избор 
предмета и тема

ГЕОГРАФИЈА
СРБИ У ДИЈАСПОРИМАТЕМАТИКА

ВАЉАК

ИСТОРИЈА 
СВЕТ ПОСЛЕ II СВЕТСКОГ 

РАТА



ГЕОГРАФИЈА: ЗАДАЦИ

НОВИНАРСКИ СТИЛ – РЕПОРТАЖА СРБИ У ДИЈАСПОРИ: Замисли да си новинар... 
Чиме се баве Срби у дијаспори, како живе, каква су њихова права, какав однос имају 
према земљи у којој живе, а какав према својој домовини?) Води рачуна о тачности 
података. Пример једне репортаже можеш погледати на линку: 
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:842354-Svojim-
umom-50000-Srba-u-rasejanju-MENjA-SVET-Kako-milioni-ljudi-sa-nasih-prostora-stvaraju-
istoriju-u-tudjini. У завршном делу репортаже треба да стоји неки твој коментар, 
закључак о ономе што си истражио. Своју репортажу обогатите и фотографијама.

АДМИНИСТРАТИВНИ СТИЛ – На примеру Закона о дијаспори 
(http://dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2012/12/Zakon_o_dijaspori.pdf) уочите 
одлике административног стила. Издвојте неке од њих иилуструјте примерима из 
конкретног документа. 



ИСТОРИЈА – ЗАДАЦИ 

НАУЧНИ СТИЛ – ЕСЕЈ: Напишите есеј кроз истраживање о 
темама из историје света после Другог светског рата; 
објасните појаве и процесе из тог периода. Изаберите једну 
од задатих тема. Водите рачуна о правопису и граматици као 
и о структури текста (увод, разрада, закључак). Изнесите свој 
став. Наведите изворе које сте користили:  књиге/уџбенике 
са насловом, аутором и са бројем странице, сајтове са 
интернета са URL адресом и сл. (на пр. www.unaserbia.rs, 
https://www.un.org  или В. Лакер, Историја Европе 1945-1992, 
Београд 1999, стр....или Р.Љушић, Љ. Димић, Историја за 
8.разред основне школе, Београд 2012., стр.....). Текст треба 
да буде на једној  куцаној или писаној А-4 страни (око 300 
речи).



БИОЛОГИЈА - ЗАДАЦИ

РАЗГОВОРНИ СТИЛ – ДИЈАЛОГ У СТРИПУ: Замислите разговор са 
другом/другарицом пред контролни из биологије. Један саговорник не 
разуме појмове о отпаду и рециклажи, а други саговорник треба да их 
објасни језиком свакодневне комуникације... Напишите дијалог у форми 
драмског текста или стрипа у коме језиком свакодневне комуникације 
коментаришете задату тему... Имајте у виду одлике разговорног језика: 
непосредност, неформалне изразе, жаргон... 



МАТЕМАТИКА - ЗАДАЦИ

НАУЧНИ СТИЛ – ВАЉАК: Замислите да сте аутор уџбеника за 
математику. Напишите своју лекцију из области геометрије чија 
тема ће бити ваљак. Имајте у виду одлике научног 
функционалног стила, као и све податке које би ученик осмог 
разреда требало да зна о ваљку. Можете се служити доступном 
литературом (уџбеници, интернет...). Своју лекцију обогатите и 
цртежима потребним за њено разумевање. 

АДМИНИСТРАТИВНИ СТИЛ – ВАЉАК: Замислите да сте на челу 
неког предузећа и да треба да напишете обавештење за 
запослене. Ваше обавештење може бити обавеза решавања 
једног задатка из области ваљка. Имајте у виду одлике 
административног стила, као и све податке потребне за 
решавање задатка. 



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ЗАДАЦИ

КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКИ СТИЛ – АТЛЕТИКА: 
СКОК УДАЉ: Замисли да је Ивана  
Шпановић јунакиња приче коју треба да 
напишеш. Опиши  наступ наше тренутне 
светске и европске шапионке, приказан на 
линку  
https://www.youtube.com/watch?v=G8I_Yyf9
s08, који  треба пажљиво да погледаш. 
Прошири своја знања о скоку удаљ 
корачном техником. Приликом описа 
Иваниног скока користи поређења, епитете, 
метафоре карактеристичне за описе 
књижевних ликова какве си читао у 
обрађеник књижевним делима.



ПРЕГЛЕДАЊЕ РАДОВА И КОМУНИКАЦИЈА 
СА УЧЕНИЦИМА



РАДОВИ УЧЕНИКА
Примери ученичких радова објављени су на сајту и на фејсбук страници школе. 

Линкови: 

https://www.facebook.com/O%C5%A0-Zmaj-Jova-Jovanovi%C4%87-105755747467449/

https://zmajjova.edu.rs/2020/05/22/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b
8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-
%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-3/

https://zmajjova.edu.rs/2020/05/15/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b
8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81/

https://zmajjova.edu.rs/2020/05/22/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b
8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-
%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-3/

https://zmajjova.edu.rs/2020/05/20/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b
8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-
%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-2/

https://zmajjova.edu.rs/2020/05/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b
8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-
%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-4/

https://www.facebook.com/O%C5%A0-Zmaj-Jova-Jovanovi%C4%87-105755747467449/
https://zmajjova.edu.rs/2020/05/22/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-3/
https://zmajjova.edu.rs/2020/05/15/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81/
https://zmajjova.edu.rs/2020/05/22/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-3/
https://zmajjova.edu.rs/2020/05/20/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-2/
https://zmajjova.edu.rs/2020/05/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-4/


ЕВАЛУАЦИЈА
Кроз комуникацију са ученицима анализиране су потешкоће током рада и успешност 
оваквог начина рада.


