
ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“        5.12.2017. год. 

ВРБАС        

 

ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА ЗА ЧАС 
 

ОДЕЉЕЊЕ: II4 (група Б)    НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

ВРЕМЕ:          3. час     НАСТАВНА ТЕМА:             РАД СА ТАБЕЛАМА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:        Особине квадратне функције и цртање графика у програму  

          Microsoft Excel 

НАСТАВНИЦИ: Биљана Фемић, проф. математике 

        Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике 

ТИП ЧАСА:       УТВРЂИВАЊЕ 

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

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

          решавање задатака, три речи 

ЦИЉЕВИ:    Развијање општих и међупредметних компетенција кроз интегративну наставу предмета 

    рачунарство и информатика у међупредметној координацији са предметом математика 

         

ЗАДАЦИ: 

 а) образовни: - упознати ученике са могућностима примене квадратне функције 

       - научити ученике да цртају график кв. функције у зависности од параметра 

- подстицати ученике на повезивање стечених знања 

- унапредити технике самосталног учења користећи могућности рачунара 

 б) васпитни:   - развијати  логички начин мишљења 

          - развијати спремност за учење током целог живота 

         - развијати  осећаја за толеранцију, сарадњу и тимски рад 

        - неговање другарства и пријатељства 

ИСХОДИ ЧАСА: 

 ученици могу да наведу примене квадратне функције 

 умеју самостално да нацртају график квадратне функције у програму Microsoft Excel 

 код ученика је развијен логички начин размишљања  

 ученици повезују до сад стечена знања из различитих предмета 

 ученици користе могућности рачунара за самостално учења 

 

СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:  рачунари за ученике, пројектор,  наставни листићи бр. 1 и бр. 2,  

     видео „Парабола“, стикери, листићи за евалуацију 

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

ЛИТЕРАТУРА: 

- Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин, 

Информатика 2 – Уџбеник за други разред гимназије, Klett, Београд, 2015. 

- Градимир Војводић, Радивоје Деспотoвић, Војислав Петровић, Бранимир Шешеља, 

Математика за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2012. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:   математика, логика, енглески језик 

http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com/
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ПРЕПАРАТИВНА ФАЗА: 

 

- Наставник математике тражи од ученика да понове основне карактеристике квадратне 

функције. Ученици учествују у понављању градива. Наставник допуњује одговоре ученика 

потребним информацијама. Посебно нагласити како се мења график функције у 

зависности од вредности D (шест могућности) 

 

- Са циљем да заинтересује ученике за примену квадратне функције, наставник 

информатике приказује видео „Парабола“, са примерима примене квадратне ф-је. 

Ученици прате сликовито мотивационо увођење у свет примене квадратне функције кроз 

примере: у архитектури, у мостоградњи, у бродоградњи, у природи, код фонтана, код 

скокова, код пријемника и предајника, у дизајну, као модел косог хица и слободног пада, 

затим у мостоградњи и у нацртној геометрији. 

 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА: 

 

- Наставник информатике подсећа ученике на знања о раду у програму Microsoft Excel 

(радна свеска, радни лист, адреса ћелије, формуле и функције, графици). Ученици 

учествују у понављају претходно научених појмова. 

- Наставник и. распоређује ученике у парове по месту седења и дели наставне листиће бр. 

1. 

- Ученици у пару, према задатим упутствима, решавају задатак на рачунару. Наставник 

даје додатна објашњења и пружа неопходну помоћ у изради задатака. 

- Наставник и. демонстрира решавање задатка на свом рачунару и приказује ученицима уз 

помоћ пројектора. наставник тражи од ученика да кажу које би коефицијенте унели за 

функцију   Затим проверава да ли су сви ученици решили задатак. 

 

- Након што су сви ученици успешно нацртали график квадратне функције, наставник 

математике дели наставне листиће бр. 2 и даје потребна упутства за њихово решавање. 

- Ученици у својим свескама решавају математичке задатке, а затим у програму Microsoft 

Excel проверавају изглед графика за добијене коефицијенте A, B и C. 

- Задаци су различите тежине (основни, средњи и напредни ниво) и ученици их решавају у 

складу са својим могућностима. Ученици самостално решавају први задатак, а затим један 

ученик решава први задатак на табли, а наставник математике даје потребна објашњења и 

упутства. Након тога се прелази на следећи задатак. 

 

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 

- ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА 

Наставник  дели ученицима упитник за евалуацију часа и стикере у различитим бојама. 

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. 

Ученици попуњавају евалуациони упитник. 

 

 

ДИФЕРЕНЦИЈА ЗАХТЕВА НАСТАВНОГ ЧАСА: 

 

а) за ученике надпросечних могућности: За рад на часу предвиђени су задаци који подстичу ученика 

на рамишљање и повезивање свих до сада стечених знања. Ови ученици ће самостално решити свих 

пет задатака. 



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

Предвиђено је да сви ученици учествују у раду и одговарању на питања. Просечан ученик ће решити 

задатак на рачунару и 3-4 математичка задатка. 

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

раду и додатна објашњења. Претпоставља се да ће успети да реше барем два математичка задатка уз 

помоћ наставника. 

 

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ бр. 1: Цртање графика у програму Microsoft Excel 

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ бр. 2: Особине квадратне функције и цртање графика 

 

ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТИЋ:  

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА       5.12.2017. године 

упитник / скала процене (1 – нимало се не слажем / 5 – у потпуности се слажем) 

 

1. Препознајем значај и примену квадратне функције. 1 2 3 4 5 

2. Умем да испитам особине квадратне функције. 1 2 3 4 5 

3. Примењујем апсолутну и релативну референцу у програму MS Excel 1 2 3 4 5 

4. Знам да нацртам график квадратне функције у програму MS Excel. 1 2 3 4 5 

5. Одговарају ми примењене методе рада. 1 2 3 4 5 

6. Волео/ла бих више оваквих часова. 1 2 3 4 5 

7. Оцените ваш утисак о часу као целини. 1 2 3 4 5 

 

Уколико имате неки додатни коментар, примедбу или сугестију напишите их овде (или са друге 

стране листа). 

 

Хвала што сте попунили упитник! 

 

 ЗАПАЖАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ДОПУНИ ПРИПРЕМЕ: 

 

 

 

 

ЧАС ПРИПРЕМИЛИ И ОДРЖАЛИ:  

 

Биљана Фемић   

проф. математике   

 

Светлана Мандић   

проф. рачунарства и информатике 


