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Циљеви часа

Провера усвојених знања из књижевности у седмом разреду и
остваривање увида у то колико су ученици усвојили
назначено градиво; стећи базичну jeзичку, функционалну и
информатичку писменост и овладати стандардима
образовних постигнућа на основном, средњем и напредном
нивоу из области књижевности.

Подстицање ученика у вредновању сопственог рада, 
сналажење и брзина у решавању задатака у
датом окружењу, развијање љубави према књижевности и
потребе да се негује лепота стваралаштва.

Ученици на овом часу повезују и примењују раније стечена
знања из књижевности, језика, ликовне културе, техничког и
информатичког образовања, математике, историје и
географије на новим примерима. Стичу увид у квалитет и
количину стечених знања, проверавају спретност, сигурност и
брзину сналажења на новим примерима. Тако развијају
способност самообразовања и развијају радну атмосферу.



Исходи часа

• вреднује сопствени рад и постигнућа,

• се сналази у решавањузадатака,

• чита и разуме прочитано,

• стиче брзину приликом решавања задатака у датом окружењу,

• развија љубав према књижевности и потребуда се негује лепота
стваралаштва.

• повезује и примењује раније стечена знања из књижевности, језика,
ликовне културе, техничког и информатичког образовања,математике,
историје и географије на новим примерима.

• стиче увид у квалитет и количину стечених знања,

• проверава спретност, сигурност и брзину сналажења на новим
примерима.

• развија способност самообразовањаи развија добру радну атмосферу.

Ученик или ученица ће након овог часа бити у стању да:



Гугл
учионица
Виртуелна тачка
сусрета савременог
наставника и ученика

Да бисте ушли у
библиотеку кликните овде.

Или скенирајте код:

https://seekbeak.com/v/NA0zr335jvQ


Бекство из
библиотеке

Виртуелно разгледање библиотеке
у којој се налази низ игара, 
питалица и загонетки уз које
ученици понављају градиво седмог
разреда из књижевности можете
прегледати и виртуелно кликом
овде.

https://www.youtube.com/watch?v=bLbrNlgOqSI&t=60s


Како
побећи из
библиотеке?

• Уласком у библиотеку ученици заправо круже
фотографијом израђеном у 360 степени тражећи
постављене задатке, загонетке, питалице, мозгалице или
игрице. Постављене су свуда по фотографији. Неке су мање, 
а неке јасно видљиве. Сам линк поседује две
овакве фотографије: спрат и приземље библиотеке.

• Изаћи ће из библиотекесамо уколикопронађу кључ, 
односно реше све задатке.

• Кључ садржи Гугл-упитник употребљен као бодован тест са
питањима постављеним у библиотеци, а на која нису могли
да одговоре док не отворе кључ. Тако ће се задацима о
којима су размишљали шетњом кроз библиотеку вратити
барем још једном у упитнику.

• Остале задатке решавају интерактивно на нету, а како су
одговарали, односно играли игрицу и учили, наставник може
да контролише у апликацијама у којима их је сачинио.



Коришћени
алати:

• https://seekbeak.com - алат за израду
виртуелног разгледања панорамске фотографије
са могућношћу додавања тачака уз ембедовање
или учитавање линкова, додавање фотографија и
других апликација,

• https://wordwall.net/ - алат за израду квизова и
едукативних игара,

• https://www.jigsawplanet.com/ - алат
за креирање слагалица од уметнуте фотографије
по жељи,

• https://classroom.google.com/ - Гугл-учионица, 
платформа за учење на даљину,

https://seekbeak.com
https://wordwall.net/
https://www.jigsawplanet.com/
https://classroom.google.com/


Неки од најснажнијих утисака ученика указују да су после овог часа дошли до сопствених
стваралачких идеја и жеље за истраживањем што доступних интерактивних алата и апликација, 
што до жеље да сами стварају мозгалице какве им смишљам у задацима.

Позитивне реакције ученика и мерљиви исходи часа:



Реаговања:

На моје питање постављено јавно свим ученицима у групи ко је Mr. 
Anonimus у намери да наградим истог ученика због брзог и прецизног
одговарања у игрицама, добила сам приватну поруку следеће садржине:



Буђење креативних идеја:

Хвала Вам на пажњи!


