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Циљеви часа:  

1) Стицање основних знања о завршетку Другог светског рата и победи антифашистичке 

коалиције 

2) Стицање основних знања о најзначајнијим личностима из периода Другог светског рата 

3) Оспособљавање ученика да користе временску ленту како би повезали различите 

историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и процесе) са одговарајућом временском 

одредницом  

4) Овладавање вештином коришћења историјске карте за период Другог светског рата 

5) Развијање вештина коришћења информационо-комуникационих технологија у настави, 

учењу и практичном раду 

6) Развијање истраживачког духа и критичког односа према прошлости кроз анализу 

историјских фотографија из периода Другог светског рата 

Исходи: Ученици ће стећи основна знања о завршетку Другог светског рата и победи 

антифашистичке коалиције; стећи ће основна знања о најзначајнијим личностима из 

Другог светског рата; биће оспособљени да користе временску ленту како би повезали 

различите историјске садржаје са одговарајућом временском одредницом; овладаће 

вештином коришћења историјске карте за период Другог светског рата; развијаће вештине 

коришћења информационо-комуникационих технологија у настави, учењу и практичном 

раду, развијаће истраживачки дух и критички однос према прошлости кроз анализу 

историјских фотографија из периода Другог светског рата. 

Време и место реализације: 3 школска часа, дигитална учионица    

Рачунарски програми и веб сервиси: Prezi (сервис за презентовање), Pinterest (онлајн-

табла за размену и дељење фотографија), Wordpress (блог Учионица историје 

http://ucionicaistorije.wordpress.com/), Википедија – интернет енциклопедија, You Tube, 

Microsoft Office Power Point. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://ucionicaistorije.wordpress.com/


 
3 

Први час: Обрада наставне јединице Победа антифашистичке коалиције 

Облици рада: Фронтални, индивидуални рад 

Наставне методе: Илустративно-демонстративна, дијалошко-монолошка 

 

Наставник упознаје ученике да ће на наредним часовима организовати занимљиве 

презентације и радионице посвећене Другом светском рату, уз употребу Информационо-

комунакиционих технологија. Објашњава им да ће наставну јединицу Победа 

антифашистичке коалиције обрађивати на првом часу, а затим на следећа два, утврђивати 

кроз радионице. Ученици ће кроз „Слике рата“, ратне фотографије из периода Другог 

светског рата, креативним и истраживачким радом проширити своја знања и упознати се 

са новим алатима на интернету.  

Уводни део часа (5-10 минута): Наставник ће користити презентацију, урађењу помоћу  

Prezi алата, Временска лента Другог светског рата од 1939 до 1945. године. Ученици 

добијају упутства да прате на својим мониторима презентацију коју приказује наставник; 

слушају његова објашњења, записују у свескама основне тезе и непознате појмове, активно 

учествују на часу са питањима и дискутују. Наставник обнавља градиво са ученицима са 

претходних часова посвећених Другом светском рату кроз Prezi презентацију. Прослеђује 

ученицима линк презентације путем мејла (претходно је прикупио мејл адресе свих 

ученика). Линк презентације: http://prezi.com/zyyp8wpyyjhd/untitled-prezi/ 

 

Ученици приступају 

презентацији путем 

својих мејл адреса 

кликом на линк, а 

затим прате на 

мониторима у 

„дигиталном кабинету“ 

наставниково 

излагање1. 

                                                           
1Напомена: Прилком онлајн презентације у Презију највише 30 учесника може пратити презентовање у 
реалном времену. Линк истиче десет минута након затварања презентације. Упутство можете погледати на: 
Prezi Meeting - https://prezi.zendesk.com/entries/22451088-Prezi-Meeting . 

http://prezi.com/zyyp8wpyyjhd/untitled-prezi/
https://prezi.zendesk.com/entries/22451088-Prezi-Meeting
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Презентација је рађења у облику временске ленте Другог светског рата. Представља 

комбинацију текстуалних, сликовних и аудио-визуелних записа, уређених хронолошким 

редом.  

 

На уводном делу часа, наставник 

обнавља научено градиво из 

претходне лекције, Доминација 

сила осовине и преломне године 

1939–1943. Води ученике кроз 

ленту времена, тако што приказује 

слике, текст, краће видео записе. 

Ученици одговарају на питања 

наставника, тако што препознају 

личности, догађаје, важне датуме.  

Навигација кроз ленту може бити 

линеарна. Кликом миша ученици виде 

преко целог екрана: фотографију, текст, 

анимацију или видео запис - хронолшким 

редом (онако како је наставник поставио 

редослед радњи у презентацији). Преглед 

слика не мора ићи хронолишким редом. 

Наставник на захтев ученика може 

прескакати поједине догађаје, враћати се 

у назад ако треба неки појам додатно да 

се објасни или прикаже.  

  
Главни део часа (25-30 минута): Наставник започиње са обрадом наставне јединице 

користећи исту презентацију. Наставља излагање објашњавајући Стаљинградску битку, 

као једну од важних прекретница рата. Објашњава ток Другог светског рата од 1943 до 

1945. године. 
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Лента времена 1943-45. 

 

Наставник објашњава офанзиву западних 

савезника и искрцавање на Сицилију, које се 

завршило капитулацијом Италије. Затим говори 

о почетку велике офанзиве совјетских снага на 

истоку и описује највећу тенковску битку у 

историји, код Курска. Објашњава најважније 

одлуке Техеранске конференције и њен утицај 

који ће одредити даљи ток рата.    

 

Ученици добијају задатак да увеличају 

историјску карту Други светски рат 

(1943-1945)2 и да на њој уоче главне 

правце дејства снага антифашистичке 

коалиције до 1945. године. 

                                                           
2Историјска карта Други светски рат (1943-1945), З.Павловић, Ј.Боснић, Мозаик прошлости, Београд 2010, 
стр. 158.   
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Дан Д (искрцавање на Нормандији) 

Наставник приказује кратак видео 

запис о искрцавању савезничких снага 

на Нормандији, преузет са YouTube-a. 

Ученици прате филмски снимак, док 

наставник објашњава ток завршних 

операције за ослобођење Европе. На 

основу снимка који су погледали, 

ученици дискутују и кометаришу који 

су били највећи проблеми и препреке 

приликом искрцавања савезничких 

војника на обале Француске. 

 

Наставник затим објашњава завршетак Другог 

светског рата у Европи. Описује како су 

јединице Црвене армије освојиле Берлин, када 

је Хитлер извршио самоубиство, а Немачка 

потписала капитулацију. Упућује ученике на 

свој блог Учионица историје да потраже и 

прочитају чланак  Дан победе над фашизмом – 

9. мај. 

Страница блога Учионица историје,  

чланак Дан победе над фашизмом – 9. мај  

http://ucionicaistorije.wordpress.com/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/05/07/%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d1%84%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%bc-9-%d0%bc%d0%b0%d1%98/
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Ученици имају задатак да закључе зашто је дан 

када је Немачка потписала капитулацију у 

Другом светском рату, проглашен Даном 

победе и зашто се и данас обележава као Дан 

Европе. 

Наставник наглашава да се рат на Пацифику 

продужио и да је завршен тек кад су Сједињене 

Државе бациле атомску бомбу на Хирошиму и 

Нагасаки. Капитулацијом Јапана завршене су 

ратне операције у свету. Ученици добијају 

задатак да погледају краћи видео снимак 

бомбардовања Хирошиме. Дискутују са 

наставником о размерама и последицама 

разорног дејства атомске бомбе на 

становништво јапанских градова. 

Завршни део часа (5-10 минута): На завршном делу часа ученици одговарају на 

наставникова питања. Жели да провери усменим путем да ли су ученици усвојили основне 

појмове из данашње лекције.  

 

Наставник задаје 

домаћи задатак да 

путем линка: 

http://prezi.com/zyy

p8wpyyjhd/untitled-

prezi/ , 

ученици 

прегледају код 

куће 

презентацију. 

http://prezi.com/zyyp8wpyyjhd/untitled-prezi/
http://prezi.com/zyyp8wpyyjhd/untitled-prezi/
http://prezi.com/zyyp8wpyyjhd/untitled-prezi/
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Други час: Утврђивање наставне јединице Победа антифашистичке коалиције 

Облици рада: Групни рад, радионица  

Наставне методе: Практичан рад, истраживачки рад 

 

На почетку часа наставник упознаје ученике да ће организовати радионицу, под називом 

„Слике рата“. Ученици ће добити задатак да путем прикупљењих фотографија са 

интернета из Другог светског рата, анализирају најважније догађаје, процесе, личности, 

занимљиве догађаје и др. На основу одбраних фотографија, ученици ће на наредном часу 

састављати кратке приче. Циљ ове радионице је развијање критичког мишљења и 

истраживачког духа код ученика, али и утврђивање наученог из претходних лекција. 

Ученици треба да овладају коришћењем Pinterst-а, сервиса за размену фотографија.  

Уводни део часа (5-10минута): Наставник ученике дели на пет група, при том треба 

водити рачуна да број ученика у групи не сме бити мањи од 4, а већи од 6 (с обзиром на 

укупан број ученика у одељењу). Свака група добија одређену тему, на основу које ће 

одабирати ратне фотографије: 

1) Деца у рату  

2) Победници и поражени 

3) Личности које су мењале свет 

4) Тамна страна рата 

5) Ратна свакодневница 

Главни део часа (30-35 минута): Наставник даје упутства ученицима на који начин ће 

претраживати интернет у сврхе својих истраживања: 

 Најважнији алат који ће користити приликом израде задатка је Pinterst. То је 

друштвена мрежа за размену слика и фотографија, која се заснива на принципу 

паноа са чиодама. Корисници могу да деле и размењују слике и фотографије, 

креирају тематске паное и сл. 

 Наставников блог Учионица историје са кога ће прегледати следеће чланке: 

Завршне операције у Европи у Другом светском рату,  Фотографије говоре више од 

речи (1 до 5 дела), презентација Битка за Нормандију, Бомбардовање Хирошиме и 

Нагасакија. 

http://ucionicaistorije.wordpress.com/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2013/04/14/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B2/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/03/23/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-2/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/03/23/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-2/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/03/26/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/03/19/%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%98%D0%B5-%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/03/19/%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%98%D0%B5-%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0/
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 Википедију – интернет енциклопедију: чланак о Другом светском рату. 

Наставник даје основна упутства групама како да отворе налоге на Pinterst-у. Приступају 

линку http://pinterest.com/. Када кликну на Join Pinterest, могу да се логују преко своjих 

Facebook, Twitter или мејл налога. Ученици отварају налоге, тако што уписују име 

презиме, мејл адресу, бирају шифру свога профила. 

  
Када отворе налоге проналазе наставников налог и кликом на Follow прате његову таблу 

20th century3, на којој могу наћи колекцију слика из Другог светског рата. 

 
Чланови сваке групе треба да креирају табле и да их назову у складу са темом њиховог 

задатка (Деца у рату, Победници и поражени, Личности које су мењале свет, Тамна страна 

                                                           
3http://pinterest.com/acatod/20th-century/ 

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://pinterest.com/
http://pinterest.com/acatod/20th-century/
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рата, Ратна свакодневница) зависности којој групи припадају. Затим приступају 

претраживању и избору фотографија, тако што у претраживач Pinterest-а уписују кључне 

речи (Други светски рат, World War II, WWII и сл.). Претраживање фотографија могу 

вршити и на друге начине, преко линкова са блога Учионица историје и Википедије, на 

које их је упутио наставник на почетку часа. 

Пример: Претраживање путем уписивања задатих речи у његов претраживач.  

 

Ученици започињу претрагу, тако што 

уписују кључне речи у Pinterest-ов 

претраживач. Треба да излистају 

табле и претраже одговарајуће слике. 

Затим да изаберу оне које им 

одговарају и да их закаче на своје 

претходно креиране табле. Свака 

слика садржи коментар испод. Уз 

помоћ наставника требало би да их 

преведу или на основу стечених 

знања, да сами поставе пригодан 

коментар, којим би описали одређену 

фотографију.    

 

 

Изабрали смо фотографију дечака са 

гас-маском. (Желимо да прикажемо 

суровост рата. Деца у рату нису била 

поштеђења ратних ужаса и страхота, 

већ су делила судбину осталих.) 

Након избора одређене фотографије, 

ученици треба да кликну да дугме 

Repin, како би започели процес 

постављања слике на таблу коју су 

претходно креирали „Деца у рату“.   
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Следећи корак је избор табле на коју 

желе да им слика буде постављена. У 

простору где се налази коментар 

фотографије, могу додати свој или 

поставити нови. Одлучили смо се да 

преведемо са енглеског коментар на 

српски језик „Током Другог светског 

рата, деца су носила тзв. „Мики Маус 

гас-маске“. Након што су изабрали 

таблу и форматирали текст, кликом на 

црвено дугме Pin It, поставају слику на 

своју таблу. 

 
Пример: Изглед табле – Деца у рату 

 
Након што су направили колекцију слика, ученици приступају одабиру оних фотографија 

које су на њих оставиле најјачи утисак. Ученици треба да анализирају слике кроз питања 

која постављају једни другима: 

 Која је слика на тебе оставила најјачи утисак? 

 О чему говори ова слика? Које информације нам пружа? 
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 Опиши догађај који је забележен на слици. 

Наставник помаже ученицима приликом избора фотографија, тако што тумачи коментаре 

испод фотографија, објашњава непознате детаље, одговара на њихова питања и сл. Као 

ментор и сарадник помаже ученицима да што успешније реше постављене задатке. 

Завршни део часа (5 минута): На завршном делу часа свака група бира од 3 до 5 

фотографија које су на њих оставиле најјачи утисак и смешта их у фолдер, који ће 

користити за израду задатка на следећем часу. Наставник обавештава ученике да ће на 

наредном часу од прикупљених фотографија састављати приче и правити презентације у 

PowerPoint-у. Ученици добијају задатак да обнове градиво из информатике и рачунарства 

о прављењу презентација у PowerPoint-у. 
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Трећичас: Утврђивање наставне јединице Победа антифашистичке коалиције 

Облици рада: Групни рад, радионица  

Наставне методе: Практичан рад, истраживачки рад 

 

Уводни део часа (5минута): На почетку часа наставник објашњава ученицима на који 

начин ће свака група правити презентације у PowerPoint-у. Задатак сваке групе је да 

креирају презентацију која ће имати од 3 до 5 слајдова, од фотографија које су изабрали на 

претходном часу. Презентације ће правити тако што ће на једном слајду поставити слику, а 

затим дати наслов и написати краћи текст о изабраној фотографији. Приказује им 

презентацију коју ће користити као модел. 

Пример: 
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Главни део часа (25-30 минута): Чланови група приступају изради задатка на онову 

упутсва које им је поставио наставник. Сваки ученик би требао да направи по један слајд, а 

затим да заједно са осталима све повежу у заједничку презентацију у PowerPoint-у. Док 

ученици израђују своје презентације, наставник им даје савете и помаже приликом 

састављања текстова уколико је то потребно.  

Ученици имају задатак да саставе краћи текст, који треба у неколико реченица да опише 

слику коју приказују. Наставник их је већ упутио на његов блог Учионица историје и 

Википедију. Ученици приликом састављања текста треба да покажу знања која су стекли, 

као и да повежу градиво које су усвојили са претходних часова. 

Примери: 

 
Линк: Фотографије говоре више од речи 

 
Линк: Завршне операције у Европи у Другом 

светском рату 

 

Завршни део часа (15-20 минута): Након завршетка израде презентација свака група има 

пар минута да представи осталим ученицима у одељењу радове које су направили. Сваки 

члан групе треба да каже по неку реченицу за сваки слајд. 

http://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/03/23/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-2/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2013/04/14/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B2/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/2013/04/14/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D1%83-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B2/
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РЕЗИМЕ 

Наставна јединица Победа антифашистичке коалиције обрађује се у осмом разреду 

основне школе, у оквиру наставне теме Други светски рат. Предвидео сам три школска 

часа за реализацију ове наставне јединице, која се изводе у дигиталној учионици. Основна 

идеја је да ученици путем анализе ратних фотографија, стекну нова знања и развијају нове 

вештине кроз примену ИКТ-а у настави. Први час је посвећен обради наставне јединице 

Победа антифашистичке коалиције. Ученици приступају путем својих рачунара 

наставниковој Prezi презентацији, која је урађена као временска лента Другог светског 

рата. Циљ часа је да се ученици оспособе да користе временску ленту, како би повезали 

различите историјске садржаје, путем слика и фотографија,  са одговарајућом временском 

одредницом, као и да се упознају са Prezi алатима. Други час је посвећен утврђивању 

градива, кроз анализу фотографија и истраживачки рад путем сервиса за дељење 

фотографија Pinterest-а.Ученици имају задатак да прикупљају фотографије са интернета из 

Другог светског рата, анализирају најважније догађаје, процесе, личности, занимљиве 

догађаје и сл. Циљ ове радионице је развијање критичког мишљења и истраживачког духа 

код ученика, али и утврђивање наученог из претходних лекција. Ученици треба да 

овладају коришћењем Pinterst-а, сервисом за размену фотографија и науче да га користе у 

свакодневном раду тако што ће правити своје колекције фотографија. На трећем часу 

ученици путем радионица израђују презентације у PowerPoint-у, од фотографија које су 

одабрали на претходном часу. Током ових часова и радионица ученици ће овладати 

вештинама коришћења различитих веб сервиса, друштвених мрежа и програма, развијати 

тимски стваралачки дух, али и утврдити и повезати знање о Другом светском рату, кроз 

учење путем „слика рата“.  

 

 

 

 


