
Писана припрема за час 

                  

Наставници: Весна Тутуновић и Тања Парезановић  

Предмет: енглески језик и географија  

Разред: VI 

 

Тема и наставна 

тема/јединица: 
Мystery Skype 

Тип часа: 
Интердисциплинарни час 

 
З

а
д

а
ц

и
: 

Образовни: 

* Утврђивање знања о географском положају и одликама рељефа, климе, вода и 

биљног и животињског света Европе 

*обнављање и проширење вокабулара енглеског језика за географске појмове 

 

Васпитни: 

*Развијање радозналости, интересовања и способности за истраживање 

геопростора на карти и у окружењу 

*развијање вештине комуникације на страном језику и логичког закључивања 

 

 Функционални: 

*Оспособљавање за тимски/ групни рад  

*Развијање способности запажања географског распореда објеката и појава на 

географској карти и њихових основних својстава,  

*Развијање способности систематизације знања и примена наученог у 

свакодневном животу, 

*Увежбавање проналажења физичко- географских појмова на немој карти 

*Примена свеукупног знања енглеског језика 

Циљ: 

* Утврђивање усвојеног знања о основним природно- географским одликама 

Европе 

*Остваривање комуникације на страном језику 

Облици рада: 

 

Фронтални, рад у групи  

 

Методе рада: 
демонстративна и вербална 

 

Корелација: 
Енглески језик, географија 

 

Наставна средства: 
Социјална мрежа "скајп", пројектор, нема карта, атлас, карта света 

 

 

Ток часа 

 Уводни део часа:  

 

  (око 5 минута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставнице упознају ученике са циљевима часа, планом активности и правилима 

игре. Деле ученике у групе и саопштавају им задатке.  

1. групу чине Наталија и Вук, који имају задатак да поздраве ученике при 

успостављању везе и на крају игре.  

2. групу чине Виктор, Каћа, Ирена, Јована, Ева и Митар, а имају задатак да 

постављају питања и дају одговоре на енглеском језику у циљу откривања о којој 

загонетној држави је реч.  

3. групу чине Анђела, Анастасија и Вељко који записују постављена питања и 

одговоре на табли како не би дошло до понављања питања. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 Главни део часа:  

 

 (око 35 минута) 

 

 

 

У главном делу часа чланови прве групе најпре поздрављају другаре са којима 

смо ступили у контакт, а затим чланови 2. групе започињу са постављањем 

питања у циљу откривања тајанствене земље.Ученици постављају нека од 

следећих питања:  

 

Is your contry south/ north of the equator? 

Is your contry east/ west of the Greenwich? 

Are you in Europe/Asia/North America/South America/Australia...? 

Are you in Central/ Eastern/Western/ Southern/Northern Europe/Asia/America...? 

Do you border (France/Sweden/China...)? 

Are you a landlocked country? 

Are you encircled by the sea? 

Is there any (blue colour) in your flag?  

Is your country good at basketball/tennis/football...? 

Is your population bigger than 10 million? 

Is your country bigger than... (smaller than...)? 

Does the River Danube flow through your country? 

Is your country on the Mediterranean Sea?  

Is English your mother tongue? 

Are the Alps in your country? 

Is your county on the Atlantic ocean? 

Is your country a monarchy? 

 

Трећа група све време бележи питања на табли, а чланови 4. и 5. групе уз помоћ 

атласа и неме карте сужавају потрагу и предлажу могућа питања. Чланови прве 

групе обилазе и прате рад 2. 4. и 5. групе и размењују папириће са предложеним 

питањима или могућим називом државе.  

Цео ток часа чланови 6. групе фотографишу и бележе своја запажања у циљу 

писања извештаја за географски блог и школске новине.  

На крају главног дела часа чланови прве групе се захваљују другaрима на 

успостављању контакта.  

Напомена: Уколико се деси да ученици открију у кратком временском интервалу 

о којој држави је реч, настављају са погађањем града из којег је школа.        

4. групу чине Ратко, Лука и Даница, а њихов задатак је да прате одговоре и да на 

основу њих елиминишу државе из које сигурно нису ученици са којима 

комуницирамо тако што ће да их прецртавају у немој карти, и на тај начин 

сужавају потрагу.  

5. групу чине Андреј, Андрија, Марко, Душан, Вања, Ана и Марица.Њихов 

задатак је да користе атлас у циљу сужавања потраге за мистериозном државом, 

као и давањем идеја за могућа питања које другари из друге групе могу да 

поставе. 

6. групу чине Ана и Ленка чији задатак се састоји у фотографисању и снимању 

самог тока часа у циљу писања извештаја за школски географски блог.  

Наглашавамо да и ако подељени у групе чине једну целину, а заједнички задатак 

је да на основу постављених питања погоде из које земље су ученици са којима 

разговарају путем скајпа.  

 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/place/Mediterranean-Sea


Завршни део: 

(око 5 минута) 

 

Активност ученика: Траже појмове у атласу, 

попуњавају нему карту, записују питања, 

постављају питања, дају одговоре, повезују 

предходно стечено знање, фотографишу, пишу 

извештај. 

 

Активност наставника: Осмишљава ток часа, 

пише припрему за час, истиче циљеве и дели 

задатке, дискутује са ученицима, евидентира 

активност у педагошку свеску.  

 

 

Напомене:  

Овај час део је пројекта Microsoft Education који низом различитих активности повезује наставнике и 

ученике широм света. Идеја је да цео свет постане глобална учионица која омогућује ученицима да 

размењују знање и идеје са вршњацима из било ког краја света или да разговарају са стручњацима из 

разних области.  

 

 

 

 

Вредновање: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завршном делу часа заједно са ученицима сумирамо утиске о исходу часа и 

коментаришемо шта је било добро, а шта је могло бити боље.  


