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Хладни рат: суочавање „суперсила“ 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ 

Предмет, образовни ниво: Историја, осми разред основне школе  

Наставна тема: Свет после Другог светског рата 

Наставне јединице: Послератни свет и његове супротности  

Школа: ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница 

Наставник: Александар Тодосијевић 

Тип часа: За реализацију наставне јединице планиранa су четири школска часа: један 

час обраде градива, два часа утврђивања градива кроз практичан рад ученика и један 

час систематизације кроз презентације ученичких радова.  

Место реализације: Дигитални кабинет 

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ1 У ФУНКЦИЈИ 

РАЗВИЈАЊА МОТИВАЦИЈЕ КОД УЧЕНИКА 

Саставни део процеса учења и стицања знања јесте мотивација ученика. Циљ 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.  Један од 

најважнијих задатака модерне наставе историје је осавремењивање „учмалих“ 

наставних садржаја, као и превазилажење традиционалних модела наставе. 

Традиционални приступ настави подразумева сервирање готових знања уз коришћење 

дијалошко-монолошке методе, инсистирање на чињеницама, бројкама и статистици, 

уместо на разумевању историјских појава и процеса, повезивању знања и њеној 

примени (како ће ученици да разумеју свет у коме живе и појаве из савремене историје, 

ако не разумеју историјске појаве и процесе из ближе прошлости). Таквим приступом 

настави, наставницима је тешко је да придобију пажњу ученика на часу, часови су 

често монотони и униформисани.  Увођење иновација у наставни процес подразумева 

примену савремених модела учења, динамичких метода рада, као и примену савремене 

образовне технологије (интернета, веб 2.0 алата - друштвених мрежа…).  

Развијење мотивације код ученика увођењем новина: 

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

материјали) доприноси занимљивијој интерпретацији градива. Интернет и 
                                                           
1 У даљем тексту ИКТ 
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друштвене мреже пружају огромне могућности ученицима за самостално учење. 

Ученици развијају неопходне ИКТ компетенције и вештине неопходне у 

процесу учења. 

 Комбиновањем различитих облика и метода рада и савремених техника 

учења подстичемо мотивацију ученика и час чинимо интересантним и 

динамичним. Савремени облици наставе (рад у групама, тимски рад, 

индивидуализовани рад) омогућавају да путем вршњачког учења сви ученици 

усвајају одређена знања и вештине. Ученици који брже напредују, шире и 

продубљују стечена знања и вештине, а ученици који спорије напредују усвајају 

потребни минимум знања и вештина. Применом савремeних наставних метода у 

настави (мултиперспективност), као и савремених техника учења (проблемска 

настава, учење путем открића, истраживачки рад) развијамо критичко мишљење 

код ученика. Мултиперспективност у настави представља могућност да се 

одређена историјска појава или процес сагледава из различитиху глова 

(перспектива). Померањем фокуса са стицања знања усвајањем вишка 

непотребних информација, на овладавање различитим вештинама путем рада на 

историјским изворима, истраживачког рада, креирања презентација тј. решавања 

проблемских задатака и ситуација, развијамо критичко мишљење и 

истраживачки дух код ученика. 

 Активан начин учења занимљивих садржаја, постижемо тако што ученици у 

фази учења и истраживачког рада, сами планирају и осмишљавају садржаје 

својих активности. Трагају за изворима знања на интернету, осмишљавају 

презентације, презентују вршњацима, ...  

 Увођење интердисциплинарног приступа настави путем повезивања 

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

рачунарство. 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА 

Циљеви часа 

-Стицање знања о најважнијим појавама и догађајима који су обележили Хладни рат, 

сукоб „суперсила“ САД и СССР, у Европи и свету; 

-Стицање знања о најзначајнијим личностима које су обелижиле Хладни рат (Џон 

Кенеди, Никита Хрушчов, Махатма Ганди, и др.) 

-Развијање вештина коришћења ИКТ-а у настави, учењу и практичном раду ; 
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-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;  

-Вредновање у етичком смислу одређене историјске појаве или процеса. 

Исходи 

Ученици ће стећи основна знања о најважнијим појавама и догађајима који су 

обележили Хладни рат у Европи и свету; ученици ће стећи основна знања о 

најзначајнијим личностима које су обелижиле Хладни рат (Џон Кенеди, Никита 

Хрушчов, Махатма Ганди, и др); ученици ће развијати вештине коришћења ИКТ-а 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 вредновати у етичком смислу одређене историјске појаве или 

процеса. 

Рачунарски програми и веб сервиси 

Google презентације (сараднички алат за креирање презентација), Youtube (сервис за 

видео записе), Kahoot! (сервис за прављење квизова), Pinterest (онлајн-табла за размену 

и дељење фотографија), Historiana (мултимедијални портал за учење историје 

http://historiana.eu/), Wordpress блог (Учионица историје 

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

(алат за креирање интерактивних временских ленти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://historiana.eu/
http://ucionicaistorije.wordpress.com/
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Први час: Хладни рат: суочавање „суперсила“ 

Облици рада: Фронтални, индивидуализирани рад 

Наставне методе: Илустративно-демонстративна, дијалошко-монолошка 

 

Наставник упознаје ученике да ће наставну јединицу о Хладном рату радити на наредна 

4 часа уз примену ИКТ-а. На првом часу ће обрађивати наставну јединицу о Европи и 

свету после Другог светског рата, са посебним освртом на Хладни рат и сучељавање 

„суперсила“ САД и СССР. На наредним часовима ће кроз радионице утврђивати и 

систематизовати обрађено градиво.  

Уводни део часа (5-10 минута) 

Наставник почиње уводни део часа обнабљањем градива из претходних лекција кроз 

питања: о последицама Другог светског рата, приликама у послератној Европи и свету, 

победницима и пораженима. Ученици одговарају на питања дизањем руку, уз 

наставникову констатацију да су као највећи победници из Другог светског рата изашле 

САД и СССР које су постале нове „суперсиле“. Поменуте државе су креирале и 

утицале на међународне односе у савременом друштву друге половине XX века.  

Као увод у презентацију 

наставник приказује кратак филм 

са Youtube-а, Черчилов говор о 

„Гвозденој завеси“2 из 1946. Кроз 

објашњење Черчилове тврдње 

зашто је „гвоздена завеса 

спушетна над земљама источне 

Европе“, уводи ученике у појам 

Хладног рата.  

 
Сл. 1 Churchill's "Iron Curtain" Speech (1946) – видео запис у 

трајању од 03:10 минута. 

Главни део часа (25 минута) 

Наставник обрађује наставну јединицу путем Google презентације Хладни рат: 

суочавање „суперсила“.3 Објашњава историјски контекст настанка Хладног рата и 

међународне односе у периоду после Другог светског рата. Дефинише појам 

„суперсила“ који се односи на најмоћније државе у послератном периоду САД и СССР.  

                                                           
2 Видео се налази на линку: https://www.youtube.com/watch?v=S2PUIQpAEAQ  
3 Презентација се налази на линку: https://docs.google.com/presentation/d/1chVSYYyt6Tjwpl5LQ-
QYbBPv0L-6d5Gzmvth_P9bFaE/edit?usp=sharing  

https://www.youtube.com/watch?v=S2PUIQpAEAQ
https://docs.google.com/presentation/d/1chVSYYyt6Tjwpl5LQ-QYbBPv0L-6d5Gzmvth_P9bFaE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1chVSYYyt6Tjwpl5LQ-QYbBPv0L-6d5Gzmvth_P9bFaE/edit?usp=sharing
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Сл. 2 Почетни слајд презентације Хладни рат: суочавање 

„суперсила“ 

Ученици на својим мониторима 

прате наставниково излагање, 

активно учествују на часу, тако што 

постављају питања дизањем руку. 

Наставник своје излагање наставља 

објашњавајући нове поделе и 

демонстрира промене настале након 

Другог светског рата на карти 

Европе. Нарочито се задржава на  

 
Сл. 3 Други слајд презентације са уграђеним линком 

филмског записа 

подели Немачке и изградњи 

Берлинског зида. Ученицима 

приказује кратак историјски филм на 

енглеском језику Зашто је подигнут 

Берлински зид?4 Док ученици прате 

на својим мониторима, наставник 

симултано преводи и објашњава 

садржај филма. Наставник наставља 

излагање објашњавајући  

најзначајније догађаје  и процесе у току Хладног рата у Европи и Азији. Наводи која су 

била знајзначајнија ратна жаришта и кризе у послератном периоду (Корејски рат, 

Кубанска криза, Вијетнамски рат, ...). Објашњава појам деколонизације и рађање 

земаља Трећег света. Ученици се упознају са најзначајнијим личностима овог периода: 

америчким председником Џоном 

Кенедијем, совјетским председником 

Никитом Хрушчовим, индијским 

политичарем Махатмом Гандијем и 

др. Наставник објашњава ученицима 

у чему је био значај свемирске трке 

између САД и СССР и која су 

најзначајнија научна открића која су  
 

Сл. 4 Трећи слајд презентације 

                                                           
4 Why Was A Wall Built Around West Berlin? Линк се налази на: 
https://www.youtube.com/watch?v=W7YE-N448fg  

https://www.youtube.com/watch?v=W7YE-N448fg


Хладни рат: суочавање „суперсила“ | 6 
 

обележила овај период. Како би смо 

боље разумели свет у коме живимо 

значајно је да ученици разумеју 

појаве које су присутне и у 

данашњем друштву као што су 

утицај популарне културе, 

тероризам, глобализација, еколошки 

проблеми, ... Наставник излагање   
 

Сл. 5 Четврти слајд презентације 
завршава објашњавањем завршетка и последица Хладног рата.  

Завршни део часа (10-15 минута) 

На завршном делу часа наставник обнавља градиво са ученицима тако што ученици 

приступају презентацији путем својих радних јединица. Наставник је унапред прикупио 

електронске адресе ученика и поделио са њима презентацију којом приступају путем 

линка са својих мејлова. У оквиру презентације налазе се разни проблемски задаци које 

ученици решавају индивидуално. 

 
Сл. 6 Слајд презентације са питањима и проблемским задацима 

 
Ученици на 
слајдовима 
презентације 
наилазе на питања 
и проблемске 
задатке које је 
наставник поставио 
у виду коментара. 
Одговарају на 
питања, а наставник 
проверава одговоре 
на свом рачунару. 

 
Сл. 7 Слајд презентације са питањима и проблемским задацима 
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За домаћи задатак ученици добијају додатна упутства да истраже презентацију и 

пронађу додатни материјал намењен онима који желе да сазнају више (за радознале).  

 
Сл. 8 Слајд презентације додатним материјалом 

 
Сл. 9 Слајд презентације додатним материјалом 
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Други час: Радионица – Различити погледи на Хладни рат 

Облици рада: Рад у паровима, групни рад 

Наставне методе: Практичан рад, истраживачки рад 

 

Наставник упознаје ученике да ће организовати радионицу на којој ученици треба да 

истражују одређене појаве и догађаје из периода Хладног рата. Циљ радионице је да 

ученици анализом историјских извора и подацима са интернета сагледају Хладни рат из 

различитих углова (мултиперспективни приступ) како би усвојили трајна знања и 

изградили информатичке вештине и компетенције. 

Уводни део часа (10-15 минута) 

Наставник је припремио Kahoot!5 квиз помоћу кога обнавља градиво са ученицима из 

претходне лекције. Ученици учествују у квизу подељени у парове. Квиз представља 

изузетну мотивацију за ученике и развија код њих осећај такмичарског духа, који има 

за циљ да им олакша обнову претходно наученог градива. Осим тога квиз у уводном 

делу часа треба да припреми ученика за активности које ће уследити. 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 именују свој 

пар. Квиз се састоји од 5 питања различитог типа (одабери тачан одговор, препознај 

личност са лике, препознај документарни запис ...). 

  
Сл. 10 и 11 Изглед интерфејса квиза 

 

Такмичари у паровима дају одговоре, а за сваки одговор имају временско ограничење. 

Kahoot омогућава наставнику увид у одговоре ученика, који се бодују на основу тога да 

                                                           
5 Интерактивни алат намењен за израду квизова, дискусија и упитника, који користи елементе учења кроз 
игру у реалном времену https://kahoot.it/#/  

https://kahoot.it/#/
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ли су тачно одговорили на питање (ко пре тачно одговори добије више поена). На крају 

часа наставник проглашава победнике и похваљује ученике који су показали најбоље 

знање на квизу. 

Главни део часа (25-30 минута) 

Наставник објашњава ученицима да ће на наредним часовима организовати радионицу. 

На првом часу ученици треба да истражују у оквиру групе на основу извора знања на 

интернету и припреме материјале за израду презентација. На основу прикупљених 

материјала на наредном часу ће се приступити изради презентације уз помоћ алата 

HSTRY6. На завршном часу ученици треба да представе резултате рада осталим 

групама. 

Наставник дели ученике на 5 група (у зависности од броја ученика у одељењу, свака 

група се састоји од 5 до 6 ученика). Групе добијају посебне задатке да одређену тему 

истраже на интернету на основу извора знања (препоручених веб сајтова) која је 

наставник унапред припремио.  

Задатак за истраживаче – препоручена веб места, материјали и литература 
Прва група Друга група Трећа група Четврта група Пета група 

Тема 1 

Берлински зид 

Тема 2 

Ратни сукоби и 

политичке кризе 

Тема 3 

Трка у наоружању 

и освајање 

свемира 

Тема 4 

Хладни рат у 

популарној 

култури 

Тема 5 

Пропаганда 

Хладног рата 

Препоручена веб места на српском језику: 

 Википедија – интернет енциклопедија 
Портал Хладни рат 

 Учионица историје – наставников блог 

Категорија XX век 

Препоручена веб места на енглеском језику: 

 Википедија – интернет енциклопедија 
Cold War 

 Historiana – мултимедијални едукативни 

портал Different perspectives on the Cold War 

Препоручена веб места за избор фотографија: 

 Pinterest – сервис за дељење фотографија https://www.pinterest.com/acatod/20th-century/  

(наставникова табла посвећена 20. веку) 

Препоручена вев места за избор видео материјала:  

British Pathé  - Youtube канал  https://www.youtube.com/channel/UCGp4u0WHLsK8OAxnvwiTyhA  

Литература:  

Уџбеник за 8. разред основне школе 

                                                           
6 Дигитални алат за учење који наставницима, студентима и историчарима омогућује стварање 
интерактивних временских ленти. Платформа је дизајнирана тако да опонаша друштвене 
мреже (попут Facebooka и Edmoda). Могуће је уз текст, слике и видео материјал постављати и 
квиз питања, а ученици могу да коментаришу, уређују и постављају питања на самој ленти. 
https://edu.hstry.co/  

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
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://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War
http://historiana.eu/case-study/cold-war
https://www.pinterest.com/acatod/20th-century/
https://www.youtube.com/channel/UCGp4u0WHLsK8OAxnvwiTyhA
https://edu.hstry.co/
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Ученици у оквиру својих група приступају истраживању на основу препоручених 

извора знања на које их је наставник упутио. Наставник пружа подршку ученицима 

тако што обилази групе и помаже им да лакше реше постављене задатке. Упућује их 

како најлакше да користе претраживаче укуцавањем кључних речи. Даје савете 

приликом избора фотографија, видео материјала и текстова, тумачи непознате појмове, 

преводи са енглеског језика и сл. Ученици имају задатак да прикупе материјал у 

заједнички фолдер. У оквиру групе свако има одређени задатак (један прикупља кратке 

текстове, други бира слике и коментарише, трећи бира видео материјал, четврти тражи 

занимљивости и осмишљава питања). Свака група има свог лидера који осмишљава 

концепт презентације коју ће радити на наредном часу. 

 
Сл. 12 Изглед почетне стране теме  

Различите перспективе Хладног рата 

Пример 1 - Хисториана је 

мултимедијална платформа за 

учење. Једна од тема на 

Хисториана је Хладни рат – 

различите перспективе Хладног 

рата. Алат за учење је врло 

једноставан и омогућава 

ученицима лако сналажење кроз 

ову интересантну тему. Једини 

недостатак овог мултимедијалног 

пројекта је то што није преведен 

 
Сл. 13 Изглед чланака у оквиру подтема 

на српски  језик. Наставник даје 

подршку ученицима да разумеју 

контекст чланака тако што име 

помаже приликом превода 

текста, слика, анимација и 

фотографија. Ученици овом 

приликом развијају компетенције 

везане за знање енглеског језика 

који ће им бити неопходне за 

даљи професионални развој.  

Са десне стране 
налазе се подтеме 
међу којима 
ученици траже 
податке. 

У оквиру подтема 
налазе се чланци 
које ученици 
прелиставају. 
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Завршни део часа (5 минута) 

Наставник обавештава ученике да ће на наредном часу од прикупљених материјала 

креирати временске ленте уз помоћ алата HSTRY. Ученици добијају домаћи задатак да 

на интернету проуче кратко упутство у раду са алатом HSTRY7, како би се што боље 

припремили за наредни час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  A Step-By-Step Guide to Creating a Timeline on HSTRY https://edu.hstry.co/blog/a-step-by-step-guide-to-
creating-a-timeline-on-hstry  

https://edu.hstry.co/blog/a-step-by-step-guide-to-creating-a-timeline-on-hstry
https://edu.hstry.co/blog/a-step-by-step-guide-to-creating-a-timeline-on-hstry
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Трећи час: Радионица – Различити погледи на Хладни рат 

Облици рада: Групни рад, тимски рад 

Наставне методе: Практичан рад 

 

Уводни део часа (5-10 минута) 

Наставник даје упутства ученицима како да приступе изради задатака које су добили на 

претходном часу уз помоћ алата HSTRY. Иако су добили домаћи задатак да проуче 

упутство у раду, наставник упознаје ученике са основним елементима рада у алату 

HSTRY. Рад у алату је прилично једноставан и заснива се на управљачком механизму 

који је ученицима близак.  

 
Сл. 14 Практично упутство за рад у алату HSTRY 

 

Главни део часа (35 минута) 

Ученици приступају изради задатака на основу истраживања које су спровели на 

претходном часу. Прикупљене материјале треба да сложе одређеним хронолошким 

редоследом тако што ће да креирају својеврсну временску ленту уз помоћ HSTRY 

алата. Убацују кратке текстове, слике и фотографије са коментарима, видео материјал, 

занимљивости... Осмишљавају питања и задатке за чланове осталих група која ће 

решавати на наредном часу приликом презентација. Ученици тимским радом 

осмишљавају изглед временске ленте, при том треба да воде рачуна о хронологији и 
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селекцији информација како би другима који би требало да приступе било јасан и 

прегледан садржај њиховог рада. 

 
Сл. 15 Изглед презентације (врх) 

 
Сл. 16 Изглед презентације (средина) 

 
Сл. 17 Изглед презентације (крај) 

Пример изгледа презентације ленте 

времена једне од група (Прва група – 

Берлински зид). Када заврше са израдом 

презентације ученици деле линк 

презентације са наставником који прегледа 

и даје завршне коментаре и сугестије 

ученицима. Уколико има одређених 

грешака и исправки ученици треба да их 

исправе за домаћи задатак. То ће учинити 

тако што ће приступити презентацији са 

својих кућних рачунара и сарадничким 

радом поправити презентацију.  

Завршни део часа (5 минута) 

Наставник објашњава ученицима да ће на завршном часу представити резултате свога 

рада осталим групама. Наставник ће прегледати све презентације и поставити одређене 

коментаре у оквиру презентација које ученици треба евентуално да исправе за домаћи 

задатак. 
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Четврти час: Радионица – Презентације  

Облици рада: Групни рад, радионица  

Наставне методе: Презентација резлутата рада, метода world cafe (светски кафе) 

 

Уводни део часа (5 минута) 

Наставник објашњава ученицима да ће се презентације радова извршити помоћу методе 

world cafe (светски кафе). Свака група бира ученика-презентера који остаје код 

рачунара са презентацијом, док остали чланови групе обилазе друге презентације. 

Имају задатак да обиђу све презентације и учествују у дискусији са представницима 

других група. Свака рунда траје између 8 и 10 минута, тако да имају времена за четири 

рунде обиђу остале четири презентације. 

Главни део часа (40 минута) 

Ученици који су добили задатак да презентују временске ленте добијају пар минута да 

представе резултате свога рада. Кроз разговор са представницима других група, који се 

смењјују, упознају их са најважнијим резултатима свог рада. Представљају им 

занимљивости и износе интересантне податке до којих су дошли током истраживања. 

Поред тога на основу припремљних питања у оквиру презентације проверавају знање 

својих другара. 

 
Сл. 18 Пример квиз питања 

 
Сл. 19 Пример квиз питања са одговором и 

додатним објашњењем 
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Ученици имају довољно 

времена да обиђу све 

презентацију у оквиру 

предвиђене четири рунде. 

Наставник води рачуна о 

времену и опомиње ученике 

када је време да се замене. 

Захваљујући оваквом начину 

рада ученици се упознају са 

различитим аспектима Хладног 

рата на основу тема које су им 

 
Сл. 20 Пример питања за дискусију 

унапред подељене (Берлински зид, Ратни сукоби и политичке кризе, Трка у наоружању 

и освајање свемира, Хладни рат у популарној култури и Пропаганда Хладног рата).  

Завршни део часа (5 минута) 

На завршном делу часа наставник сумира резултате рада и обавештава ученике да ће 

њихови радови бити постављени на наставниковом блогу и да ће бити у могућности да 

им приступе у сваком тренутку.   
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