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Алати за обраду слика
- Предмет који се слуша у другој години у оквиру образовног профила 

Електротехничар мултимедија
- Циљеви предмета:

- Развијање креативности код ученика и способности за естетско обликовање
- Развијање способности логичког размишљања и повезивања теорије са 

практичним знањем 
- Стицање знања са начинима обраде растерске и векторске слике
-  Стицање вештина при обради растерске векторске и графике 

- У другом полугодишту је предвиђена обрада векторске графике



Алати за обраду слика - настава на даљину 
- Коришћени алат Inkscape (https://inkscape.org/), (бесплатан, Open Source under 

GPL, доступан ученицима)
- Коришћена платформа за управљање учењем Едмодо (https://new.edmodo.com/) 

(регистрација уз помоћ кода, не захтева регистрацију мејл адресом, 
постоји могућност да родитељи прате рад ученика)

- Коришћени алат за снимање материјала за час ActivePresenter 
(омогућава паметно снимање и даје могућност додатног постављања 
текстуалних објашњења као и пребацивање у различите модове (за 
вежбу, за презентовање или упутство)).

- Пример наставног материјала https://youtu.be/o8-WZ3WG95g 

https://inkscape.org/
https://new.edmodo.com/
https://youtu.be/o8-WZ3WG95g


Алати за обраду слика - задаци
- Преузимање програма, инсталација и провера - задатак Пингвин
- Понављање градива - задатак Angry Birds
- Коришћење текста у векторској графици - задатак Постер за филм 
- Коришћење лејера, трансформација битмапираних слика, филтри - 

задатак Идејно и практично решење за корице књиге
- Коришћење узорака, груписање објеката, додатни алати - задатак 

Позивница за рођендан
- Алати за клонирање, додатни алати - задатак Портрет
- Систематизација градива - задатак Научни постер (коришћени 

ресурси и лабораторије са Go-Lab портала  (https://www.golabz.eu/labs) - 
(корелација са предетима физика, хемија, екологија, биологија)

https://www.golabz.eu/labs


Алати за обраду слика - завршни рад
- Завршни рад - Изложба радова (корелација са предметом Веб дизајн) 
- Коришћен алат http://education.weebly.com/ 
- Креирани ученички налози (могућа регистрација без мејл адресе, наставник 

прослеђује параметре за приступ)

http://education.weebly.com/
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Евалуација рада



Алати за обраду слика и ученички портфолио
Хвала на пажњи!

ученици друге године образовног профила Електротехничар мултимедија из 
електротехничке школа “Никола Тесла” из Панчева

наставник Нада Стојичевић


