
ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“        15.5.2018. год. 

ВРБАС        

 

ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА ЗА ЧАС 
 

ОДЕЉЕЊЕ:     IV2                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

ВРЕМЕ:          1. час   

НАСТАВНА ТЕМА:             Веб технологије и рад са готовим веб-дизајн решењима 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:        Интернет и језичка култура  

НАСТАВНИK:   Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике 

ТИП ЧАСА:       УТВРЂИВАЊЕ 

ОБЛИЦИ РАДА:     фронтални облик рада, индивидуални облик рада, рад у пару 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:   истраживање, метода разговора, метода демонстрације, презентација,  

          рад на тексту, дебата, три речи 

ЦИЉЕВИ:    Повезивање знања о креирању садржаја на интернету са правописом, лексиком и  

    семантиком и анализа утицаја технологије и енглеског језика на матерњи језик 

ЗАДАЦИ: 

 а) образовни: - повезати знања о креирању садржаја на интернету са знањима из језика 

       - научити ученике да самостално истражују базе знања на интернету 

- повезати стечена знања и проширити знања из наведених области 

- истаћи продор технологија и енглеског језика у матерњи језик 

 б) васпитни:   - развијати критичко мишљење и логички начин размишљања 

          - развијати спремност за учење током целог живота 

          - развијати осећаја за толеранцију, сарадњу и тимски рад 

          - истаћи одговорност појединца за очување матерњег језика 

ИСХОДИ ЧАСА: 

 ученици самостално истражују базе знања на интернету 

 ученици су стекли нова знања из области интернета и језичке културе 

 ученици су свесни утицаја технологије и енглеског језика на промене које настају у језику 

 ученици размењују мишљења и показују спремност на сарадњу и већи степен толеранције 

 ученици примењују стечена знања у свакодневном животу и раду у циљу очувања матерњег 

језика 

 

СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:  пројектор и рачунар,  PowerPoint презентација, наставни листићи, 

     аудио-записи, стикери, листићи за евалуацију 

МАТЕРИЈАЛ СА ЧАСА: налази се на блогу: http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com 

ИЗВОРИ: 

 материјал са вебинара „Интернет и језичка култура“ одржаног 13.2.2018. године 

https://www.bigmarker.com/centar-i-Time/Internet-i-jezi-ka-kultura  

 веб-сајт http://jezikofil.rs/  

 „Српски на српском“ 

 http://www.rts.rs/page/radio/ci/series/27/radio-beograd-1/3664/srpski-na-srpskom.html  

 веб-сајт http://kakosepise.com/dobro-dosli/  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:   српски језик и књижевност, енглески језик, логика 

http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com/
https://www.bigmarker.com/centar-i-Time/Internet-i-jezi-ka-kultura
http://jezikofil.rs/
http://www.rts.rs/page/radio/ci/series/27/radio-beograd-1/3664/srpski-na-srpskom.html
http://kakosepise.com/dobro-dosli/


 

Етапе часа 

и време 
ПЛАН ЧАСА - ТОК НАСТАВНОГ РАДА 
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3' 
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10' 

 

 

 

 

4' 

 

 

3' 

 

 

 

 

ПРЕПАРАТИВНА ФАЗА: 

- Наставник истиче  циљ часа. Тражи од ученика да понове стечена знања о најчешће 

коришћеним веб-технологијама и интернету као извору информација. Ученици учествују у 

понављању градива. 

 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА: 

 

- Ученици слушају аудио-запис радио-емисије „Српски на српском“ о дељењу објава на 

друштвеним мрежама. 

 

- Наставник тражи од ученика да одговоре на питање „Да ли се пише Интернет или 

интернет?“, а затим даје одговарајуће објашњење.  

- Кроз примере наставник указује на проблем са правописним грешкама на интернету. 

 

- Ученици представљају резултате истраживања базе знања на веб-сајту http://jezikofil.rs/ 

 

- Наставник најављује дискусију на тему „Увођење одређених компјутерских термина у 

српском језику – за или против?“ и дели наставне листиће за рад у паровима. 

- Ученици имају неколико минута да припреме аргументе „за“ и „против“, а затим читају 

припремљење аргументе. 

 

- Ученици представљају мишљења лингвиста као резултате истраживања базе знања на 

веб-сајту http://jezikofil.rs/ 

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 

Наставик и ученици доносе закључак о утицају интернета на језик. 

- ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА 

Наставник  дели ученицима стикере у различитим бојама за евалуацију часа. Ученици 

имају минут времена да на свом стикеру напишу три речи помоћу којих би описали овај 

час. Ученици записују речи и одлазе до табле на којој залепе стикере са одговорима. 

 

 

ДИФЕРЕНЦИЈА ЗАХТЕВА НАСТАВНОГ ЧАСА: 

 

а) за ученике надпросечних могућности: Ученици који имају веће интересовање за ову наставну 

јединицу самостално су истраживали базу знања на веб-сајту http://jezikofil.rs/ 

б) за ученике просечних могућности: Часови су прилагођени ученицима просечних могућности. 

Предвиђено је да сви ученици учествују у раду и одговарању на питања. 

в) за ученике подпросечних могућности: Наставник ће овим ученицима пружити потребну помоћ у 

раду и додатна објашњења. 

 

http://jezikofil.rs/
http://jezikofil.rs/
http://jezikofil.rs/


НАСТАВНИ ЛИСТИЋ: 

 

Дискусија на тему: „Увођење одређених компјутерских термина у српском језику – за или против?“ 

 

ЗА ПРОТИВ 

  

 

ПОТПИСИ УЧЕНИКА: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЗАПАЖАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ДОПУНИ ПРИПРЕМЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАС ПРИПРЕМА И ОДРЖАЛА: 

 

Светлана Мандић   

проф. рачунарства и информатике 


