
 

 

Свет између демократије и тоталитаризма 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ 

Предмет, образовни ниво: Историја, осми разред основне школе  

Наставна тема: Свет између Првог и Другог светског рата 

Наставне јединице: Свет између демократије и тоталитаризма 

Школа: ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница 

Наставник: Александар Тодосијевић 

Типови часа: За реализацију наставне јединице планиранa су три школска часа: обрада 

(1 час) и утврђивање (2 часа)  

 

МОТИВАЦИЈА 

Један од најважнијих предуслова за успешно учење јесте мотивација ученика. У 

савременој настави историје намећу се многа питања: како пренети знање ученицима, 

привући њихову пажњу и одржати занимљив час. Традиционални приступ настави уз 

коришћење застарелих наставних средстава (историјске карте, графоскопа, паноа, ...), 

сервирања готових знања, занемаривања индивидуализације и др, не може да одговори 

изазовима савремене наставе. Наставницима је тешко да придобију пажњу ученика на 

часу, часови су досадни, стереотипни и униформисани. Савремено схватање учења 

преноси тежиште знања са уџбеника или наставника као интерпретатора уџбеника, 

путем ИКТ-а1 - на дигиталне наставне материјале и друштвене мреже. Традиционални 

концепт учења од ученика захтева “бубање” градива напамет и његову интерпретацију 

пред наставником на часу или кроз тест знања. Савремени концепт учења треба да буде 

заснован на односу у коме је наставник ментор, а ученици тимским радом стварају 

своје образовно окружење за индивидуализовано учење. Трансфер знања треба да буде 

усмерен на разумевању градива и садржаја, односно његову примену у пракси. Стога 

ИКТ у настави треба да заузме значајно место, у циљу развијања мотивације код 

ученика, подизања пажње ученика на часу и осавремењавања наставног процеса. Циљ 

овог рада јесте покушај да се код ученика развије мотивација за учење путем примене 

ИКТ-а, одржи пажња на часу, часови учине занимљивим, обезбеди трајан трансфер 

знања.   

                                                      
1 Информационо-комуникационе технологије 



 

 

Развијење мотивације код ученика увођењем новина: 

Примена ИКТ-а у настави 

Примена ИКТ-а у настави (презентације, филмови, слике, разни аудио-визуелни 

материјали) доприноси занимљивијој интерпретацији градива. Ученици употребом 

дигиталних наставних материјала на друштвеним мрежама креирају своје мапе знања, 

тако што трагају за информацијама, тимским радом развијају вештине и долазе до 

сазнања. Часове желимо да учинимо занимљивим, повежемо знања више научних 

дисциплина, мотивишемо ученике за стицање нових сазнања и истраживачки рад. 

Примена мултиперспективног приступа у настави 

Мултиперспективност у настави представља могућност да се одређена историјска 

појава или процес сагледава из различитиху глова (перспектива). 

Комбиновање различитих метода и облика рада 

Комбиновањем различитих метода и облика рада подстичемо мотивацију ученика и 

чинимо час интересантним и динамичним. У оквиру једног наставног часа могуће је 

комбиновати различите методе и облике рада. 

Развијање критичког мишљења код ученика 

Померањем фокуса са стицања знања усвајањем вишка непотребних информација, на 

овладавање различитим вештинама путем рада на историјским изворима, креирања 

презентација тј. решавања проблемских задатака и ситуација, развијамо критичко 

мишљење код ученика. 

Увођење интердисциплинарног приступа у настави 

Повезивање садржаја историје и других наставних предмета као што је нпр. 

информатика и рачунарство, ликовна култура, српски језик, у функцији је вишестраног 

расветљавања теме која се истражује. 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА 

Циљеви часа 

-Стицање основних знања о најважнијим идеологијама у периоду између Првог и 

Другог светског рата: демократији, фашизму, национал-социјализму и комунизму; 

-Стицање основних знања о значајним личностима у периоду између Првог и Другог 

светског рата (Френклин Рузвелт, Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф Стаљин); 

-Развијање вештина коришћења информационо-комуникационих технологија у настави, 

учењу и практичном раду ; 



 

 

-Развијање вештина самосталног истраживања одређеног историјског догађаја или 

појаве и представљања резултата уз помоћ ИКТ-а; 

-Развијање вештина изношења ставова, заснованих на историјским аргументима, 

уважавајући личност саговорника;  

-Развијање вештина препознавања пропаганде и идеолошке позиције у историјском 

извору и формулисање ставова који се супротстављају манипулацијама и 

стереотипима; 

-Вредновање у етичком смислу одређене историјске појаве и догађаја. 

Исходи:  

Ученици ће стећи основна знања о најважнијим идеологијама у периоду између Првог 

и Другог светског рата (демократија, фашизам, национал-социјализам и комунизам); 

ученици ће стећи основна знања о значајним личностима у периоду између Првог и 

Другог светског рата (Френклин Рузвелт, Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф 

Стаљин); ученици ће развијати вештине коришћења информационо-комуникационих 

технологија у настави, учењу и практичном раду; ученици ће самостално истраживати 

одређене историјске догађаје или појаве и резултате представити уз помоћ ИКТ-а; 

ученици ће износити своје ставове засноване на историјским аргументима уважавајући 

личност саговорника; ученици ће препознавати пропаганду и идеолошку позицију у 

историјском извору и формулисати ставове који се супротстављају манипулацијама и 

стереотипима; ученици ће вредновати у етичком смислу одређене историјске појаве и 

догађаје. 

Време и место реализације: три школска часа, дигитална учионица    

Рачунарски програми и веб сервиси: Prezi (алат за креирање презентација), Power 

Point (програм за презентације), Youtube (сервис за видео записе), Kahoot (сервис за 

прављење квизова), Linoit (интерактивна огласна табла), Movie Maker (алат за обраду 

филмских записа), When In Time (сервис за прављење временских ленти), Pinterest 

(онлајн-табла за размену и дељење фотографија), Google алати (алати за прављење 

упитника), Wordpress (блог Учионица историје http://ucionicaistorije.wordpress.com/), 

Википедија – интернет енциклопедија. 

 

 

 

 

http://ucionicaistorije.wordpress.com/


 

 

Први час: Свет између демократије и тоталитаризма 

Облици рада: Фронтални, индивидуални рад 

Наставне методе: Илустративно-демонстративна, дијалошко-монолошка 

 

Наставник упознаје ученике са наставном јединицом коју ће обрађивати на часу. 

Објашњава им да ће лекцију Свет између демократије и тоталитаризма обрађивати 

на првом часу. На наредним часовима ученици ће утврђивати градиво кроз радионице 

уз примену ИКТ-а.  

Уводни део часа (10 минута): 

На уводном делу часа наставник са ученицима обнавља градиво из претходних лекција 

кроз питања: о последицама Првог светског рата, економским и друштвеним приликама 

између Првог и Другог светског рата, политичким идејама с краја XIX и почетка XX 

века. Путем Prezi презентације2 уводи их у наставну јединици објашњавајући појам – 

тоталитаризам. (сл. 1 и 2) Наставник презентацију приказује путем видео бима, а 

ученике упућује на линк преко кога могу да приступе презентацији. 

Наставник у уводном делу часу 

објашњава појам тоталитарне 

државе, како би ученици могли да 

боље разумеју основне одлике 

тоталитарних режима. Кроз 

питања наводи ученике да 

закључе које су разлике између 

тоталитарних и демократских 

друштава. Ученици гледају на 

својим мониторима слајдове које  

 
Сл. 1 Прези презентација 

приказује наставник, прате његова објашњења, записују у својим свескама основне 

тезе и непознате појмове, активно учествују у часу својим питањима и одговорима. 

Разумевање појма тоталитаризма важно је за усвајање садржаја лекције о 

тоталитарним режимима у Европи у периоду између два светска рата.  

                                                      
2 Презентација је доступна на линку: https://prezi.com/ht8uedcxe5lf/presentation/  

https://prezi.com/ht8uedcxe5lf/presentation/


 

 

 
Сл. 2 Изглед презентације 

 

Главни део часа (25 минута):  

Наставник обрађује наставну јединицу тако што ученицима показује Power Point 

презентацију Ауторитарни национализам: фашизам и националсоцијализам3 (сл. 3). 

Наставник објашњава основне одлике тоталитарних држава на примеру Италије и 

Немачке. Упознаје ученике са основним одликама идеологогија фашизма и нацизма.  

 
Сл. 3 Насловна страна презентације 

                                                      
3 Презентација је доступна на линку: Блог наставника Учионица историје 
 

https://ucionicaistorije.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/


 

 

Наставник даје основне биографске податке о вођама и оснивачима тих покрета Бениту 

Мусолинију и Адолфу Хитлеру. (сл. 4 и 5) Ученици путем својих монитора приступају 

презентацији и прате наставниково излагање. Током презентације наставник упућује 

ученике на додатне изворе знања на интернету, литературу и сл. Ученици добијају  

задатак да уоче у чему су сличности, а у чему разлике између фашистичке и нацистичке 

идеологије. На основу презентације и наставниковог излагања ученици би требало да 

наведу све негативне последице таквих идеологија. Наставник поставља питање 

ученицима да размисле да ли су неке од наведених идеја присутне у савременом 

друштву. Након краће дискусије и размене мишљења наставља са обрадом наставне 

јединице. 

 
Сл. 4 Изглед слајда (фашизам) 

 
Сл. 5 Изглед слајда (нацизам) 

 

Наставник објашњава појам комунизма и прилике у Совјетском Савезу за време 

владавине Јосифа Стаљина. Ученицима скреће пажњу да је комунизам тоталитарна 

идеологија, али истовремено супротстављена идејама ауторитарног национализма 

(фашизма и нацизма).  Насупрот тоталитарним државама и друштвима, наставник 

објашњава појам демократије и грађанског друштва на примеру европских демократија 

(Велике Британије и Француске) и у свету, Сједињених Америчких Држава. Наставник 

приказује два кратка филма путем Youtube канала British Pathé4. Док ученици прате на 

својим мониторима кратке видео клипове, наставник даје објашњења и преузима улогу 

спикера (преводи ученицима наратора филма с обзиром да су филмови на енглеском 
                                                      
4 British Pathé je Youtube канал са великом збирком филмских и документарних видео записа 



 

 

језику). Ученици имају задатак да пажљиво погледају документарни запис Soviet 

Elections5 (сл. 6) и уоче какве су биле прилике у току избора у СССР-у, односно да ли је 

документарни запис израз реалних прилика или пропаганде. У другом филму President 

Roosevelt's Inauguration6 (сл. 7) ученици имају задатак да анализирају говор америчког 

председника Френклина Рузвелта и закључе зашто амерички председник сматра да се 

основне вредности демократије морају бранити свим средствима. На основу упоредне 

анализе два документарна записа наставник помаже ученицима да боље разумеју 

основне разлике између тоталитарних и демократских режима. 

 

 
Сл. 6 Soviet Elections (1937) –  

видео запис у трајању од 01:06 минута. 

Сл.7 President Roosevelt's Inauguration (1941) –  

видео запис у трајању од 02:08 минута. 

 

Завршни део часа (10 минута):  

На завршном делу часу наставник је припремио Kahoot квиз кроз који обнавља са 

ученицима основне појмове из данашње лекције (Сл. 8, 9 и 10). Учествовање у квизу 

представља изузетну мотивацију за ученике и развија код њих осећај такмичарског 

духа, који има за циљ да им олакша усвајање нових појмова и градива из лекције. 

Ученици приступају квизу преко својих рачунара или мобилних телефона (услов је да 

имају интернет на телефону). Потребно је да унесу ПИН који им  је понуђен и да упишу 

своје име. Квиз се састоји из седам питања различитог типа (одабери тачан одговор, 

препознај личност са лике, изабери тачне тврдње, ...).  

                                                      
5 Видео доступан на линку: https://www.youtube.com/watch?v=tZFVe_nWbHA  
6 Видео доступан на линку: https://www.youtube.com/watch?v=ED1GHUYPSdI  

https://www.youtube.com/watch?v=tZFVe_nWbHA
https://www.youtube.com/watch?v=ED1GHUYPSdI


 

 

 
Сл. 8 Одабери тачан одговор 

Ученици имају временско ограничење за 

одговор, а на крају квиза наставник сумира 

резултате. Kahoot омогућава наставнику увид у 

одговоре ученика, који се бодују на основу тога 

да ли су тачно одговорили на питање (ко пре 

тачно одговори добије више поена). На крају 

часа наставник похваљује најактивније ученике 

и оне који су показали најбоље знање на квизу. 

 
Сл. 9 Препознај личност са слике 

 
Сл.10 Изабери два од четири понуђена одговора 

 

Домаћи задатак: Наставник задаје ученицима 

домаћи задатак да посете наставников блог 

Учионица историје7 и прочитају неке од текстова, 

који се односе на теме које ће се истраживати на 

наредним радионицама. 

 14 карактеристика фашизма 

 Пад либерализма 

 Уметност у служби злочина – Лени 

Рифенштал 

 Уметност пропаганде 

 

 

                                                      
7 https://ucionicaistorije.wordpress.com/  

https://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/12/09/14-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82/
https://ucionicaistorije.wordpress.com/2015/01/24/%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/
https://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/03/10/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5/
https://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/03/10/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5/
https://ucionicaistorije.wordpress.com/2011/11/09/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-2/
https://ucionicaistorije.wordpress.com/


 

 

Други час: Радионица – Идеологије ауторитарног национализма  

(фашизам и нацизам) 

Облици рада: Групни рад, радионица, индивидуални рад  

Наставне методе: Практичан рад, истраживачки рад 

 

На почетку часа наставник упознаје ученике да ће организовати радионицу на којој 

ученици треба да креирају дигиталне материјале на основу онога шту су научили у 

претходној лекцији. Циљ радионице је да истраживачким радом на историјским 

изворима ученици сагледају појаве, личности и догађаје из различитих углова 

(мултиперспективни приступ) како би усвојили трајна знања и изградили одређене 

вештине. 

Уводни део часа (10-15 минута): Наставник уводи ученике у радионицу путем методе 

(технике) мозгалица. Ученици индивидуално, путем асоцијација наводе појмове који их 

асоцирају на задати појам: фашизам и нацизам.  

 

 
Слика 11 – Linoit сарадничка табла 

 

Наставник позива ученике да уз помоћ сервиса Linoit, интерактивне огласне табле, 

наведу по једну асоцијацију на задати појам (сервис омогућава додавање слике, видео 

материјала и сл.). (сл. 11) Претходно им  је путем мејла поделио линк којим могу да 

приступе интерактивној табли коју је унапред креирао. Ученици усменим путем 

објашњавају зашто су изабрани одређени појам (слику или видео запис) и сместили га 

на одговарајуће место. Кроз разговор наставник усмерава ученике да наведу што више 



 

 

примера и да их правилно повежу, на тај начин побуђује мотивацију код ученика и 

креира пријатну и радну атмофсеру на часу. 

Главни део часа (20-25 минута): 

Наставник ученике дели на четири велике групе (у зависности од броја ученика у 

одељењу, требало би у свакој групи да буде 6 до 7 ученика). Свака група добија задатак 

да направи уз помоћ одређених веб сервиса наставни материјал, који ће презентовати 

на крају радионице (и поделити на Linoit сарадничкој табли како би могли сви да му 

приступе).  

Подела на групе: 

Прва група:  

Тема: Фашисти долазе на власт у 

Италији 

Задатак: Ученици треба да направе 

кратак филм уз помоћ Movie Maker-а, 

алата за обраду филмских записа у коме 

ће бити приказан долазак на власт 

фашиста у Италији. 

Друга група: 

Тема: Успон нацизмa 

Задатак: Ученици треба да направе 

временску линију (ленту времена) уз 

помоћ веб алата When In Time где ће бити 

прикани најзначајнији догађаји у 

историји нацистичке партије до 

Хитлеровог доласка на власт. 

Трећа група: 

Тема: Успон фашизма 

Задатак: Ученици треба да направе 

временску линију (ленту времена) уз 

помоћ веб алата When In Time где ће бити 

прикани најзначајнији догађаји у 

историји фашистичког покрета и 

Мусолинијеве владавине. 

Четврта група:  

Тема: Нацистичка пропаганда 

Задатак: Ученици треба да направе 

кратак филм уз помоћ Movie Maker-а, 

алата за обраду филмских записа у коме 

ће бити приказана нацистичка 

пропаганда и њен утицај на немачко 

друштво. 

 

Свака група добија основна упутства за коришћење наведених алата, као и листу извора 

на интернету коме ученици могу да приступе како би користили дате материјале у 

сврхе свог истраживачког задатка. Рад се састоји у две фазе. На првом часу (прва фаза) 

ученици прикупљају грађу, анализирају изворе, одабирају одговарајуће материјале и 

осмишљавају свој коначни продукт. (сл. 12 и 13) 



 

 

 
Сл. 12 – Претраживање Pinterest-а 

 
Сл. 13 Претраживање Youtube канала 

 

Друга фаза израде задатка на наредном часу састоји се од завршне израде наставног 

материјала на основу прикупљених материјала. Током практичног рада наставник 

пружа подршку ученицима, помаже око израде задатка, одговара на питања ученика и 

усмерава их у ком правцу треба да крену током истраживачког процеса. Наставник 

дели ученицима листу препоручених веб места, дигиталних извора и литературе, на 

основу које треба да приступе истраживачком делу посла. Задатак наставника је да 

ученике упути на праве тј. веродостојне изворе знања на интернету, тако што ће их 

упућује на проверене линкове. Наставник је ментор и сарадник ученицима у 

истраживачком процесу. Никако не би смео да их препусти да сами претражују 



 

 

интернет, јер ученици нису у стању да изврше критичку анализу извора знања на 

интернету. Могли би да приступе потенцијално опасном веб садржају, сајтовима 

разних десничарских или политичких група, које имају за циљ да искривљују истину и 

погрешно интерпретирају историјски садржај. 

Препоручена веб места: 

Фашизам Нацизам 

Фотографије: 

1. Pinterest – сервис за дељење 

фотографија 

https://www.pinterest.com/acatod/20th-

century/ (наставникова табла посвећена 20. 

веку) 

2. Википедија – интернет енциклопедија 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism 

(фотографије са енглеске Википедије) 

1. Pinterest – сервис за дељење 

фотографија 

https://www.pinterest.com/acatod/20th-

century/ (наставникова табла посвећена 20. 

веку) 

2. Википедија – интернет енциклопедија 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism 

(фотографије са енглеске Википедије) 

Видео записи: 

3. British Pathé  - Youtube канал 

https://www.youtube.com/channel/UCGp4

u0WHLsK8OAxnvwiTyhA  

3. British Pathé  - Youtube канал 

https://www.youtube.com/channel/UCGp

4u0WHLsK8OAxnvwiTyhA 

Препоручени веб сајтови (сајтови на српском језику): 

4. Учионица историје  – наставников блог 

Категорија XX век 

5. Википедија – интернет енциклопедија 

Фашизам на Википедији 

4. Учионица историје  – наставников блог 

Категорија XX век 

5. Википедија – интернет енциклопедија 

Нацизам на Википедији  

Литература:  

Уџбеник за 8. Разред основне школе 

 

Ученици приступају истраживачком задатку на основу препоручених извора знања на 

које их је наставник упутио. Наставник помаже ученицима да што успешније реше 

постављене задатке. Даје савете приликом избора фотографија, видео материјала и 

текстова, тумачи непознате појмове, преводи са енглеског језика и сл. Показује им како 

да на најлакши начин дођу до тражених података путем претраживача. 

https://www.pinterest.com/acatod/20th-century/
https://www.pinterest.com/acatod/20th-century/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism
https://www.pinterest.com/acatod/20th-century/
https://www.pinterest.com/acatod/20th-century/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism
https://www.youtube.com/channel/UCGp4u0WHLsK8OAxnvwiTyhA
https://www.youtube.com/channel/UCGp4u0WHLsK8OAxnvwiTyhA
https://www.youtube.com/channel/UCGp4u0WHLsK8OAxnvwiTyhA
https://www.youtube.com/channel/UCGp4u0WHLsK8OAxnvwiTyhA
https://ucionicaistorije.wordpress.com/category/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8/xx-%D0%B2%D0%B5%D0%BA/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://ucionicaistorije.wordpress.com/category/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8/xx-%D0%B2%D0%B5%D0%BA/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC


 

 

Завршни део часа (5-10 минута): На завршном делу часа свака група креира један 

фолдер на десктопу рачунара где смешта материјале које су одабрали. Наставник 

сумира резултате заједно са ученицима и прегледа одабране материјале. Обавештава 

ученике да ће на наредном часу од прикупљених фотографија, видео записа и осталог 

материјала креирати временске ленте и правити краће документарне филмове.  

Наставник задаје ученицима домаћи задатак да проуче туторијале за програме у којима 

ће креирати дигиталне материјале. Ученици из прве и четврте групе имају задатак да 

приступе упутству за рад у програму Windows Movie Maker8. Ученици из друге и треће 

групе треба да приступе сајту Вебциклопедија и преузму туторијал алата WhenInTime9 

(Када у времену). 

 

Трећи час: Радионица – Идеологије ауторитарног национализма  

(фашизам и нацизам) 

Облици рада: Групни рад, радионица 

Наставне методе: Практичан рад, презентација радова 

 

Уводни део часа (5 минута): На почетку часа наставник даје кратка упутства 

ученицима на који начин ће приступити изради задатака од материјала који су 

прикупили на претходном часу. На завршном делу часа представници сваке групе треба 

да презентују рад. 

Главни део часа (25 минута): 

Ученици који раде у програму Windows Movie Maker креирају на основу прикупљених 

материјала своје филмове (сл. 14). Ученици који имају задатак да креирају ленте 

времена преко веб алата When In Time, на исти начин приступају креативном делу 

посла.(сл. 15 и 16) Током израде радова према унапред осмишљеном сценарију на 

претходном часу и припремљеним материјалима, наставник прати рад група и пружа 

помоћ у виду техничких савета и одговара на њихова питања. Након завршетка израде 

задатака, ученици постављају на сарадничку Linoit таблу своје готове материјале, како 

би и други могли да им приступе. 

 

                                                      
8 http://windows.microsoft.com/sr-latn-rs/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker  
9 https://drive.google.com/file/d/0B8gm_1_5nRMpNWkydmU3eHRSbjQ/view  

http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/
http://windows.microsoft.com/sr-latn-rs/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
https://drive.google.com/file/d/0B8gm_1_5nRMpNWkydmU3eHRSbjQ/view


 

 

 
Сл. 14 Приказ рада у Windows Movie Maker-у 

 
Сл. 15 Приказ рада у алату WhenInTime 

Рад у алату When In Time 

прилично је једноставан. Са леве 

стране налази се мени у којем 

имамо различите опције: мењање 

позадине, теме и сл. Кликом на 

Add Event додајемо догађај, уз 

који убацујемо годину (или 

временски распон догађаја), 

назив догађаја, опис догађаја, 

слику (може и видео запис). 

 
Сл. 16 Изглед временске ленте  



 

 

Завршни део часа (15 минута): 

На завршном делу часа представници сваке групе презентују осталима своје радове. 

Наставник кроз краћу дискусију са ученицима обнавља градиво кроз питања: о 

сличностима и разликама фашизма и нацизма, о односу према другима идеологијама 

(комунизму, демократији, ...), о томе да ли су фашистичке идеје присутне и у 

савременом друштву... 

Евалуација 

Наставник дели са ученицима путем мејла веб адресу путем које могу да приступе 

Google упитнику10.  Циљ је да процене да ли су им овакви часови занимљиви и да ли 

доприносе лакшем усвајању градива. Осим тога треба да процене квалитет часова, 

квалитет свог рада, своју улогу и ангажовање у радионичарском раду. На крају, требају 

да оцене, односно гласају за радове који су према њиховој процени били најуспешнији 

(Сл. 17 и 18). 

 

 
Сл. 17 Google упитник   

     Сл. 18 Google упитник 

  

 

 

                                                      
10 Линк упитника: https://docs.google.com/forms/d/1gMuBGROW-

syNr3D4nhettCiw9gXIRDbIqet15Ay44B4/edit?usp=drive_web 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gMuBGROW-syNr3D4nhettCiw9gXIRDbIqet15Ay44B4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1gMuBGROW-syNr3D4nhettCiw9gXIRDbIqet15Ay44B4/edit?usp=drive_web

