
Тема: Мерења на кабловима 
 

  

 
Циљ: стицање основних знања о кваровима и 

мерењима на кабловима 

Исходи: по завршетку теме, ученици ће бити у 

стању да наведу основне врсте и узроке 

кварова, објасне поступак одређивања врсте 

квара мегаомметром, објасне поступак 

налажења места кратког споја, земљоспоја и 

прекида кабла  

 



Први час 

- Објашњен је начин реализације теме: 

  биће постављен материјал (лекције), 

  за сваку лекцију ће постојати квиз, 

  оцена: средња за све 

  активности 

- У чету је одрађен 

   увод (врсте кварова 

   на кабловима и  

   узроци):  

 

   

•Идеја: семинар “Нова школа-Вишефронтална настава”,  

            центар за унапређење наставе “Абакус”, Београд. 

• Реализација се одвија на платформи Microsoft Teams. 

 

 

  



Искоришћен је материјал са поменутог семинара. 

Састоји се од 5 лекција. На крају сваке лекције су 

питања и вредновање. На тај начин, ученици могу сами 

проверити колико су научили  
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Други час 

-Квиз 1: Одређивање врсте квара 

-Quizizz (https://quizizz.com/), квизови су једноставни за 

израду, могу се уметати слике, писати формуле, може се 

ограничити време за свако питање.  

-Квиз је постављен на платформу Teams. 

-Ученици га могу решавати до наредног часа (одустало се 

од решавања у реалном времену, јер немају сви ученици 

једнаке техничке услове)  

 

 

 

 

https://quizizz.com/


У квизу: 



Трећи час: 

- Квиз 2: Налажење места 

  земљоспоја 

- Понавља се квиз 1, за ученике 

  који га нису радили, или желе 

  већу оцену. Измењена су питања 

  и/или скраћено време. 

Пети час: 

- Квиз 4:Налажење места 

  прекида 

-Понавља се квиз 2 и 

  квиз 3 

Шести час: 

-Квиз 5: Метода рефлексије 

  таласа 

-Понавља се квиз 3 и  

  квиз 4  

Седми час: 

- Понавља се квиз 4 и 

  квиз 5  

Осми час: 

-Понавља се квиз 5 

-Крај теме: анализа и оцене 

Четврти час: 

-Квиз 3: Налажење места 

  кратког споја 

-Понавља се квиз 1 и  

  квиз 2 



- Понављање квизова има за циљ да омогући напре- 

  довање ученика кроз градиво сопственим темпом. 

- Код сваког понављања квиза, врши се измена питања  

  и/или скраћење времена израде, са циљем подстицања 

  ученика на самостално и редовно учење и извршавање 

  обавеза, а и смањење могућности преписивања. 

- У међувремену, између часова (квизова), наставник и  

  ученици могу постављати питања и одговарати на 

  њих (у чету).  

- Занимљиви матери-  

  јали везани за ову  

  област, друге методе 

  за одређивање места 

  квара,... могу бити  

  постављени на  

  таблу lino-it:   

Анализа 



Анализа 

- Квиз даје резултат у процентима, а они се могу претвори- 

 ти у оцене, према важећем критеријуму оцењивања. 

- Све активности се уносе у табелу (индекс), облика нпр.: 

 

  

ученик квиз  

1 

квиз 

2 

квиз 

3 

квиз 

4 

квиз 

5 

актив

ност 

оцена 

ХХ - - - - 2 + ? 

ХХ 4 5 3,2,5 5 4 +,+ 5 

ХХ 5 5 4 5 3 +,+,+ 5 

ХХ 3 1 2 1 4 - 2 

(препорука је да сваки ученик води своју 

евиденцију на сличан начин)  

- Ученицима је, преко  

  платформе Teams,  

  подељена анкета 

  (Forms из Office 365 пакета), 

  о утисцима везаним за  

  начин обраде ове теме: 

  



Закључак – на основу активности и анкете 

 

- Већи број ученика је узео учешће у реализацији ове теме 

  (били су најактивнији исти ученици као и у школи, са  

  сличним резултатима, али је примећено да има ученика  

  који су активнији и показују боље резултате сада). 

- Ученици су задовољни начином обраде теме, 

- сазнали су доста тога новог,  

- нису баш самостално решавали све задатке. 

- На овај начин реализације наставе, није им једноставно 

  да сасвим савладају нове наставне садржаје, па су се  

  изјаснили да им је ипак, 

- лакше користити традиционалну наставу. 


