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ДИГИТАЛНИ 
СВЕТ

ДИГИТАЛНИ 
АЛАТ

ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ВРЕДНОВАЊЕ,

ПОХВАЛА
И ПЕСМА

НАДОГРАДЊА 
ПРОЈЕКТА

ЕВАУЛАЦИЈА

ПЕВАЈ

Logo Design and Name Generator

https://avatarmaker.com/
https://www.bitmoji.com/
https://www11.flamingtext.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VatHF_1_KVw
https://www.youtube.com/watch?v=VatHF_1_KVw
https://openbadges.me/
http://linoit.com/users/goga65/canvases/%D0%A2%D0%A3%D0%96%D0%90%D0%9D%2F%D0%90%20-%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%8B%D0%90%D0%9D%2F%D0%90
https://docs.google.com/forms/d/1XMwykeHNkc-cIcS_oHAZFmohwNPwFPC_uWv9MbFwb5Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ii-KSKjj85ALLanllZvnCAdyzVUpnwoONMzNgRPa_9g/edit
https://jamboard.google.com/d/170p4wG3h8h2XBdzWzLWlwaFdaMewOzcEnUft9Ui4KxU/viewer
https://www.youtube.com/watch?v=OP01B5QAaLA
https://www11.flamingtext.com/


ДИГИТАЛНИ АЛАТИ
слова - именааватари битмоји

украсна слова
-наслов ју тјуб - песме

гугл - упитници

Гугл - презентација

линоит фото колаж

The Ransomizer | A ransom note generator

http://www.ransomizer.com/
https://sr.pixiz.com/
https://www.photocollage.com/
http://www.ransomizer.com/


УВОДНО МОТИВАЦИОНА ПРИПРЕМА
Песма: “Кад си 
срећан”

УВОДНА ПРИЧА појмови
мото и машта

реалност и радост

https://jamboard.google.com/d/170p4wG3h8h2XBdzWzLWlwaFdaMewOzcEnUft9Ui4KxU/viewer?f=0


ИНТЕРАКТИВНИ РАЗГОВОР
Разговор са ученицима које би алате могли да користе. Ученици набрајају алате у 
којима су радили (сви алати су побојани у презентацији). Објашњавају зашто би те 
алате користили, која им је сврха. Разговарају о њиховим маштањима, порукама, како 
су доживели пандемију,  шта би волели да раде после пандемије, шта им недостаје... 
Напомена: Неки ученици су  у току овог пројекта савладали још један алат – Bitmoji. 
Питали су учитељицу да им објасни како  је са једним ликом у различитим позама 
испричала причу.  Учитељица им је радо објаснила како  да пронађу програм и ураде 
их за представљање приче. Како су то урадили, види се у дигиталном програму – 
Jamboard.



СТВАРАЛАЧКИ РАД УЧЕНИКА
мото, порука, размишљања, осећања, нада, жеље

https://jamboard.google.com/d/170p4wG3h8h2XBdzWzLWlwaFdaMewOzcEnUft9Ui4KxU/viewer?f=2


ПРЕДСТАВЉАЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ, ПОХВАЛА, ПЕСМА
Ученици представљају радове кроз дискусију, а учитељица 

похваљује у виду значки које је направила,
певамо песму “Данас нам је диван дан” 

https://jamboard.google.com/d/170p4wG3h8h2XBdzWzLWlwaFdaMewOzcEnUft9Ui4KxU/viewer?f=19


НАДОГРАДЊА ПРОЈЕКТА

Ученици су предложили да 
урадмо још једну активност….

сликовно приказивање на 
основу текста из једног рада 
који је написан као песма и 

постављање радова на 
линоит плочу

...дали су наслов радовима 
“ТУЖАН/А - СРЕЋАН/А 

Оно што је збунило учитељицу је чињеница да су ученици сами 
предложили надоградњу пројекта. Желели су да текст  једног 
ученика који је написан са римом креативно прикажу цртежем. 
Заједничким разговором дошли смо до закључка како да дамо 
наслов нашем изложбеном паноу у програму – Linoit.  

За наслов су употеребили  речи супротног значења: ТУЖАН/А – 
СРЕЋАН/А. 

Учитељицу су замолили да  од Битмојиа направи асоцијацију и 
Вукашинов текст стави на  Linoit плочу за оне ученике који нису 
могли да приступе Zoom-u и чују причу.

Учитељица је ученицима упутила поруку да би волела да и они  
оцене њен рад током  Пројеката тако што ће ставити на стикеру 
неки знак поред свог рада. 

http://linoit.com/users/goga65/canvases/%D0%A2%D0%A3%D0%96%D0%90%D0%9D%2F%D0%90%20-%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%8B%D0%90%D0%9D%2F%D0%90


ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА
упитници за ученике и родитеље

МИШЉЕЊА - УЧЕНИЦИ

https://docs.google.com/forms/d/1XMwykeHNkc-cIcS_oHAZFmohwNPwFPC_uWv9MbFwb5Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ii-KSKjj85ALLanllZvnCAdyzVUpnwoONMzNgRPa_9g/edit


Анализа упитника:

1.  Оцени од један до пет наставу на даљину. Пет је највиша, Највишу оцену пет је дало 66,7% ученика.

2.   Која настава Ти се више допала? РТС2- 26,7% и Зум 73,3%

3.  Шта ти се свиђа код учења на даљину? По 53,3%  свакодневна организација наставе на Зуму у 11 сати и 
слобода у организацији времена.

4.   Шта ти највише недостаје у овим условима? Дружење са вршњацима 53,3%.

5.   Да ли си забринут/а за сопствено здравље и здравље својих укућана? 80% је забринуто

6. Напиши пет речи за Тебе значајне током учења на даљину и трајање пандемије (оно што ћеш памтити). 
Наведене речи:Зум, РТС2, рачунар, телефон, сликање урађених задатака, изолација, домаћи, правила, памти 
шта имаш за домаћи, учитељица, другари, страх, маске, кућа, породица, забринутост, учење, 11 сати, 
пројекат, укључење, епидемија, дојо, Радозналци, здравље, мобилни телефон, слободно време, занимљиво, 
цртање, сликање, снимање, остани код куће, све ће бити добро, шифра, таблет, недостаје ми...



МИШЉЕЊА - РОДИТЕЉИ
Анализа упитника:

1.Како сте се снашли на почетку пандемије? Највише тешко. Применили смо све савете и инструкције како 
се треба понашати у овој ситуацији. Морали смо да се прилагодимо. Деца не иду у вртић и школу. Најбитније је 
било ко ће чувати децу. Ја сам радила више, у почетку свакодневно, без викенда и паузе! Остали су морали да 
се усклађују са мном. Требало је овладати вештинама електронске комуникације.У почетку је било тешко 
ускладити све обавезе. У почетку смо били напети,нервозни и једва смо се сналазили.

2. Да ли се бојите вируса и болести више него пре? Подељена су мишљења. Не јер воде уредно хигијену и 
држе дистанцу међу људима. Да јер је сваки нови вирус и помало страх, озбиљна је ситуација, више него 
раније....

         3. Шта сте променили у животу породице кад је почела пандемија? Зависи од професије. Најтеже је било 
лекарима који имају малу децу. Ево једног описа: СВЕ! Деца не смеју да ме загрле када дођем кући. Сво посуђе 
морам да стерилишем, као и гаредеробу. Нарочито униформу! А посебно морам да често, не само перем руке, већ 
и дезинфикујем алкохолом себе, обућу, и све ствари које користимо. У кућу нисмо смели и не смемо да уђемо 
више од 2 месца, јер имамо бабу-прабаку, која има 83 године а ја могу да будем у инкубацији, као и многе друге 
људе. ОСТАЛИ:поштовали полицијси час, прилагођавали се правилима, више проводили време заједно, били 
сложни, имали мање контаката са познаницима, умањили свакодневне активности...



         4. Шта очекујете да ће се догодити после пандемије? Да ће се људи променити набоље,самим 
тим и децу учити правим вредностима. Све ће се поново убрзати Постојаће страх код људи од контакта али 
живот ће се полако вратити у нормалу. Нормализација свих активности. Мислим да ће се променити начин 
живота...нека нова визија живота другачија ..савременија техника и да ће увек бити изненађења 
непредивих у вези непознатих болести и сл.Очекујемо да измисле вакцину против короне.Очекујем да ће се 
ускоро завршити. Очекујем да се живот врати и буде онакав какав је био пре пандемије. Надамо се да се 
неће поновити и да ће школе од септембра нормално функционисати.Немам нека посебна очекивања.

  5. Додајте оно што нисам питала, а сматрате да је важно! Било је тврдњи: Упознали смо боље и 
нашу учитељицу. Да, срећни смо што сте наша учитељица,свачему сте нас научили! Много недостајете 
деци. Сви треба да буду свесни своје одговорности и треба да воде рачуна о себи и својој околини и да се 
придржавају мера које су спроведене да би се пандемија сузбила. Природа се мења а ми смо део ње и 
прилагођавамо се ...али и настаће и промèне код људи и живог света биљака и животиња...сви се питамо да 
ли постоји нечему крај..и нико не зна одговор. Али и питања: Колико сте Ви задовољни дигиталном 
школом? Шта мислите, да ли је по укидању ванредног стања и епидемија завршена? Да ли је градиво било 
преобимно? Да ли је важно да сва деца буду присутна током држања часова на Зуму? Деца треба да имају 
своја права и да имају сада распуст какав им следује,  јер је ово све превише!. Да ли це се настава на 
даљину наставити и након пандемије?

 

 

 

 

 


