
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС БРОЈ 10 

Школа ОШ „Доситеј Обрадовић“ , Зрењанин Место: Зрењанин 

Предмет: Српски језик и књижевност Разред: 5/3 

Наставник: Александра Тот 

Наставна тема/област: Језик  

Наставна јединица: Именице (подела према значењу, граматичке категорије) 

Тип часа: Утврђивање 

Циљ часа: Обнављање и проширивање знања о именицама и њиховим граматичким категоријама. 

Очекивани исходи 

на крају часа: 

Ученик ће бити у стању да: 

-  разликује подврсте именица (властите, заједничке, градивне, збирне, мисаоне) и усваја категорију 
рода и броја именица; 

- схвати разлику између пола и граматичког рода; 
- увиђа језичке проблеме када је у питању родна равноправност у језику. 

Наставне методе: Монолошка, дијалошка, текст-метода, метода демонстрирања 

Облици  рада: Фронтални, индивидуални 

Потребна 
опрема/услови/наставна 
средства за реализацију часа: 

Дигитална учионица (рачунар, пројектор) 

Наставна средства: Кутија/шешир са папирићима на којима су написане именице 

Дигитални образовни 
материјал/наставна средства: Презентација 

Кључни појмови: Именица, подврсте именица, категорија рода, родна равноправност, категорија броја 

Међупредметне компетенције: Комуникација, компетенција за учење, компетенција за одговорно учешће у демократском друштву 

Корелација: Историја, билогија, енглески језик 



ТОК ЧАСА 

 Планиране активности наставника: Планиране активности ученика: 

Уводни део часа 

( 10 минута) 

‒ Мотивише ученике за рад кроз игру. Сваки 
ученик извлачи из кутије један папирић на ком 
је написана именица.  

‒ Допуњује и коригује одговоре ученика. 

‒ Обнављају појам именица решавајући игровни 
радни налог – сваки ученик одређује подврсту, 
род и број задате речи. 

 

Главни део часа 

( 30минута) 

‒ Даје први задатак са презентације. 
 

‒ Проверава шта су нацртали. 
 

 

‒ Пита ученике да објасне шта је/ко је човек и 
помаже им у дефинисању и наводи на 
закључак да је човек и особа мушког, а и особа 
женског пола. 
 

‒ Тражи да закључе зашто су углавном сви 
нацртали мушкарца и помаже да дођу до 
одговора. 

‒ Наводи их питањима да закључе да пол и 
граматички род нису исто и то записује на 
табли. 
 

‒ Уводи ученике у причу о родној 
равноправности у пракси и родној 
равноправности у језику. 
 

 

‒ Приказује презентацију са задацима и 
демонстрира проблеме који се јављају када је у 
питању родна равноправност у језику. 

‒ Тражи од ученика да преведу на енглески језик 
реченице са слајдова бр. 2,3 и 4.  
 

‒ Уколико остане времена ученици решавају 

- Ученици црају човека у својим свескама 
(претпоставка је да ће ученици углавном нацртати 
мушкарца). 
 

- Дају дефиницију човека. 
-  Закључују да је и особа женског пола човек. 
 

- Долазе до одговора да су углавном нацртали 
мушкарца зато што је именица човек  мушког рода и 
користи се као синоним за именицу мушкарац. 

 

- Закључују да се граматички род не мора увек 
подударати са полом. 
 

 

- Решавају задатке са презентације, дају предлоге 
одговора и увиђају проблеме који се јављају када је у 
питању родна равноправност у језику. 
- Преводе реченице и увиђају да у енглеском не постоје 
различите речи да означе исто занимање особа 
различитог пола.  
 

- Решавају задатке, постављају питања. 
 

 



последњи задатак са презентације. 
 

 

Завршнидеочаса 

( 5минута) 

- Најављује наставну јединицу за сутрашњи 
час и наводи потребан прибор који ђаци треба 
да понесу. 

‒ Постављају питања уколико их има. 

Начини провере 

остварености исхода: 
‒ Ученици су мотивисани да дискутују; 
‒ Прецизно дефинишу појмове. 

ОКВИР ЗА 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ 
ОСТВАРЕНОГ ЧАСА: 
 Да ли ми је адекватан избор 

начина провере 
остварености исхода? 

 Да ли сам планирао/-ла 
адекватне активности 
ученика? 

 Да ли је било 
одступања/потешкоћа 
приликом остваривања 
планираног? 

 Шта бих променио/-ла? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ 

 

                                                           Школски рад    14.9.2021. 
                                                         Именице (обнављање) 
 

мушки, женски пол ≠ мушки, женски род (граматички) 
 

 

доктор/лекар – докторка/лекарка                                He is a doctor./She is a doctor.. 
учитељ/наставник – учитељица/наставница                           teacher/             teacher 

певач/певачица                                                                           singer/               singer 
пецарош/роболовац – ученички одговори 

пилот – ученички одговори 

дрвосеча - ученички одговори 

ронилац - ученички одговори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Нацртај човека.



Марко лечи људе.
Марко је _____________________

Маја лечи људе.
Маја је ______________________



Марко подучава децу.
Марко је ____________________

Маја подучава децу.
Маја је ______________________



Марко пева.
Марко је _________________.

Маја пева.
Маја је ________________.



Марко пеца.
Марко је ___________________.

Маја пеца.
Маја је _________________.



Марко вози авион.

Марко је ______________________
Маја вози авион.
Маја је ____________________



Марко сече дрва.
Марко је ____________________

Маја сече дрва.
Маја је _______________________



Марко рони.
Марко је ___________________.

Маја рони.
Маја је ________________.



• Марко се свега боји, баш је ____________.

• Дарко увек све исприча наставници, баш је 
____________ / _____________.

• Када наставница нешто пита, Стева увек зна 
одговор. Стева је ______________.



Попуни табелу.

МУШКИ РОД ЖЕНСКИ РОД
ВОДИЧ

ВОЈНИК

КОЊАНИК

ЛОПОВ

СТАРЛЕТА

СПРЕМАЧИЦА

БАБИЦА


	План активности реализације задатака са Обуке
	Драгана - Припрема за чос, пубертет
	Пубертет - Драгана Станков
	Пубертет
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Менструација
	 Ерекција 
	Eјакулација 
	Појачано лучење лојних и знојних жлезда
	Емоционално сазревање
	Социјално сазревање
	Slide 16 

	Pubertet -kviz Драгана Станков
	Pubertet
	1.  Period u životu kada se telesni izgled menja, a osoba postaje sposobna za reprodukciju je: 
	2. Promene u izgledu tela u pubertetu počinju: 
	3. Za početak telesnih promena u pubertetu odgovorne su materije koje se proizvode i luče u organizmu, a nazvane su: 
	4. U pubertetu se pored telesnog sazrevanja događaju i druge promene zbog kojih dečaci i devojčice lako menjaju raspoloženje i postaju naprasiti. 
	5.    Najuočljiviji znaci puberteta kod devojčica su: 
	6.  Unutrašnji polni organi kod ženskih osoba se zovu: 
	7.  Kada se unutrašnji polni organi dovoljno razviju kod devojčica se pojavljuju periodična krvavljenja iz materice, koja se nazivaju: 
	8.   Održavanje pravilne higijene polnih organa je posebno značajno kada devojčica ima menstruaciju. Tada: 
	9. Menstruacije obično nastupaju u periodičnim vremenskim intervalima. Menstruacioni ciklus traje od: 
	10.   Dužina menstruacionog ciklusa može da ispoljava kolebanja, koja se kod zdravih devojaka normalno kreću u rasponu:  
	11. Menstruacija normalno traje oko 7 dana i praćena je gubitkom manje količine krvi. Poremećajem se smatra kada krvavljenje traje duže od: 
	12.     Prvi znaci puberteta kod dečaka su porast: 
	13.Polni organi kod muških osoba su:
	14.Kada kod dečaka muški polni organi budu razvijeni u dovoljnoj meri dolazi do izlivanja semene tečnosti koja se naziva: 
	15.Sperma se proizvodi u testisima ili semenicima. U njoj se nalazi više desetina, pa čak i stotina miliona muških polnih ćelija koje se nazivaju: 
	16.Izlivanje sperme se kod odraslih dešava pri seksualnom odnosu, a kod dečaka pri samozadovoljavanju, koje se naziva i: 
	17.Povećanje i nabreknuće penisa do koga dolazi pri seksualnom uzbuđenju se naziva: 
	18. Izlivanje semene tečnosti do koga dolazi za vreme vrhunca seksualnog zadovoljstva naziva se: 
	19. Kod dečaka do ejakulacije često dolazi u snu. To se naziva: 
	20.Kod dečaka i devojčica tokom puberteta u lojnim žlezdama kože se proizvodi više masnoće. Zato mogu da nastanu promene koje se zovu: 

	Љиља - Припрема часа ЖЕНЕ У БОРБИ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
	жене у борби за родну равноправност
	Феминистички покрет и  борба жена за родну равноправност
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Габријела “Коко” Шанел (1883-1971)
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 

	Александра - родна равноправност
	Александра - родна равноправност - презентација
	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Попуни табелу.

	Slavojka, Violeta, Vera - Rodna radvnopravnost
	Валерија - Мој јеловник - припремамо здрав доручак
	Весна-Припрема-за-час-екологија
	Данијела - Радионица - Шта значи лична хигијена

