
Општи подаци: 

Наставници: 
Вера Стојановић, учитељица 

Јелена Томић, наставница географије 

Предмети: Свет око нас и географија  

Разред и одељење: I3 и V3 

Датум и место: 
27. април 2018. године 

Свечана сала; школско двориште; двочас 

Наставна јединица: 
Вулканизам и земљотреси 

„Бум трас-знање је спас“ 

Тип часа: Утврђивање, вежбање 

 
Методички подаци о часу: 

Циљеви 
часа: 

Образовни  

- Утврђивање знања о вулканизму и сеизмичким појавама, 
процесима и облицима; 

- Утврђивање знања о природним непогодама; 

- Савладавање основних законитости изазваних унутрашњим 
силама Земље; 

Васпитни 

- Оспособљавање ученика да схвате значај познавања 
вулканских и сеизмичих процеса као и значај препознавања 
природних елементарних непогода;  

- Развијање сарадње међу ученицима (у одељењу и млађим од 
себе); 

Функционални 

- Развијање способности за сналажење у реалним ситуацијама 
изазваним унутрашњим силама Земље; 

- Развијање способности за сналажење у реалним ситуацијама 
услед елементарних непогода; 

- Развијање способност рада у групи; 

Корелација: Свет око нас, географија, историја, биологија, информатика 

Наставне методе: 
- Дијалошка; 

- Илустративно – демонстративна;  

Облици рада: Фронтални, рад у групи, радионичарски 

Наставна средства: 
Пројектор; рачунар; модели-вулкан, земљотрес, поплава и талас; 
Plicкers card, опрема Црвеног крста 

 
  



Артикулација часа: 
Активности 
учутељице и 
наставнице 

Активности 
ђака 

Уводни део: 

( 20 мин) 

Ученици при уласку у салу извлаче из 
кутије Пети разред или Први разред 
припремљене картице. Картице носе 
обележје једне природне непогоде-
вулкан, земљотрес, поплава, цунами. 
Тиме се формирају 4 групе: Вулкан, 
Земљотрес, Поплава и Цунами. Групе 
имају до 12 чланова, равномерно 
заступљених ученика првог и петог 
разреда. На клупама се налазе модели 
који симболично представљају њихову 
групу. 

Учитељица и наставница уводи ученике у 
час постављањем питања члановима 
групе чија картица се поклапа са 
приказаним слајдом.  

Очекивани одговори првака: Вулкан  

У Србији нема вулкана. 

Наставница објашњава да постоје 
трагови некадашње вулканске 
активности и у нашој земљи. 

Очекивани одговори петака: Вулкан је 
место где из земље избија магма. 
Вулканска ерупција је процес 
избацивања пепела, гасова, камења и 
изливања лаве. 

Отвор на врху вулкана се зове кратер. 

Слајд 3 и 4 

Очекивани одговори првака: Земљотрес 

Све се помера, тресе. 

Очекивани одговори петака: Земљотрес 
је изненадно и краткотрајно 
подрхтавање Земљине коре. 

Место у земљи где је земљотреснастао 
зове се хипоцентар. 

Петак показује на моделу где се налази 
хипоцентар. 

 Слајд 5 и 6 

Очекивани одговори првака: Велики 
талас. Руши све пред собом. 

Очекивани одговори петака: Цунами је 
велики морски талас настао као 
последица земљотреса на морско дну 
или вулканизма. 

 

 

Помажу 
ученицима да 
пронађу своју 
групу; 

Истичу циљ 
часа, 
објашњавају 
начин рада. 
Постављају 
питања: 
учитељица-
првацима, 
наставница-
петацима, 
oбјашњавају. 

Извлаче 
картице и 
седају на 
место које је 
обележено на 
клупи истим 
знаком као 
што је њихова 
картица. 

Пажљиво 
слушају, 
одговарају, 

постављају 
питања, 
показују на 
моделу. 



Слајд 7 и 8 

Очекивани одговори првака: Наша школа 
није у опасности од поплаве зато што 
близу ње нема река. 

Очекивани одговори петака: Поплава 

Ова поплава је изазвана кишом, због које 
се сливају са планине потоци којих 
раније није било-буице. 

Слајд 9 и 10 

Ученици у групи треба да осмисле шта би 
спаковали у ранац који би са собом 
понели у случају да им се деси нека од 
ових непогода. Ради се један минут 
након чега представник групе саопштава. 

Главни део: 

(55 мин) 

Слајд 11 и 12 

Ученици се решавањем преметаљке 
уведе у практични део часа, који се 
реализује у сарадњи са Црвеним крстом 
Раковице. 

Слајд 13 и 14 

Показном вежбом евакуације излази се у 
школско двориште, у коме се налазе 4 
припремљена пункта са радионицама 
које реализују волонери Црвеног крста. 
Радионице имају за тему природне 
непогоде.  

Учествују са 
ученицима у 
вежби 
евакуације. 
Прате рад 
ученика, 
помаже, 
објашњава, 
показује.  

Учествују у 
вежби 
евакуације. 

Крећу  се у 
групама и 
учествују у 
свим 
радионицама. 

Слушају, 
питају ако им 
нешто није 
јасно, дају 
одговоре. 

Завршни део: 

(15 мин) 

Провера знања помоћу Plicкers card,  

Слајд 15 

Уводи 
ученике у 
салу. 

Вреднује рад 
ђака и даје 
повратну 
информацију. 

Враћају се у 
салу и  

дају одговоре 
на питања 
подизањем 
картице. 

Евалуација:  Анализира 
успешност 
часа. 

 

 

 

 


