
 ПРИПРЕМА ЗА САРАДНИЧКИ ЧАС 

1. Наставни предмети  Српски језик, енглески језик, ликовна култура 
 

2. Име и презиме наставника Марина Станковић, Бојана Станојевић, Иван Величковић 
 

3. Школа ОШ „Зага Маливук“ 
 

4. Циклус 
 

други 

5. Разред VI1,2,3,4 

6. Тема(е) из програма предмета  
„ Аска и вук“; Бoja; Communication 

7. Тема блока „ Аска и вук“- анализа књижевног дела кроз речи, слике, боје 
и уз помоћ страног језика.   
 

 Циљ блока 
(Представља одговор на питања: 1. Шта ће ученик да уче, за шта ће бити 
оспособљени 2. Функционализација: зашто је то потребно и корисно ученику, 
чему им то служи). 

• Разумевање и анализирaње прочитаног текста уз помоћ слика, 

боја и страног језика 

 

 

9. Трајање  
 

90 минута 

10.  
KOMПETEНЦИJE 

 

10.1. Опште компетенције 

• (Означити оне компетенције  који се у највећој мери остварују у 
реализацији овог блока)  

 

• Компетенције за учење 

• Одговорно учешће у демократском друштву 

• Естетичка компетенција 

• Комуникација 

• Одговоран однос према здрављу 

• Одговаоран однос према околини 



• Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

• Рад са подацима и информацијама 

• Решавање проблема 

• Сарадња 

• Дигитална компетенција 

 

10.2. Предметне компетенције (исходи) 
(Наведите одабране предметне исходе из програма предмета које остварујете 

у највећој мери кроз реализацију овог блока). 

 

 

• Ученик разуме прочитану приповетку   

• Ученици употребљавају одговарајуће појмове (придеве, 

називе боја) током разговора на енглеском језику 

• Ученици знају поделу боја и разумеју симболику боја 

• Процењују  поруке књижевног дела ( кроз слике, речи, страни 

језик) 

 

 

11. Стандарди 
 

• CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: 

мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... 

• CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује национално, 

књижевно и уметничко наслеђе 

 

• CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела 

• CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и 

њихову међусобну повезаност 

• CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано 
га образлаже 
 Л.К.  1.1.3. описује свој рад и радове других ученика 
 Л.К. 1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким 
радовима  



 Л.К.1.3.4. описује свој рад и радове других ученика 
  
Л.К. 2.1. 3. Познаје и користи основне изражајне могућности 
2.2.2. образлаже свој рад и радове других  
 3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај уметности и 
других области живота 
 
 
 

12. Кључни појмови за тему блока Приповетка, Иво Андрић, хронолошко приповедање, colours/ 

боје,  adjectives/придеви 

13. Главни делови блока са временским одређењима - секвенце 
(Кораци у имплементацији блока нпр. – уводни разговор, предавање,оглед,  
дискусија, рад у групама, излагање резултата рада група, дискусија о 
резултатима рада група, рад на задацима, интеграција и сл.).  

 
Уводно излагање наставника                                     5 минута 
 
Подела ученика у 5 група.                                                       
1. ЗАДАТАК- Илустровање и дискусија. Ученици добијају причу 

у сликама( слике су црно-беле, добијају  прве две слике из 
приче) цртају наставак приче, користе боје при разумевању 
ових слика , бојама изражавају своја осећања и формулишу 
их  на српском и енглеском језику.    Ученици од шест 
делова круга спајају  спектар боја. Притом сазнају о 
основним и изведеним бојама, хроматским и ахроматским.                                                 
                                                                                       15 минута                                                                                                                                            

2. ЗАДАТАК-Композиционе целине, дискусија и читање текста 
. Ученици одређују логички редослед догађаја, повезујући 
прочитане одломке из текста. После тога читају одломке.  
                                                                                       15 минута   

3. ЗАДАТАК- Одговарање на питања из текста. Свака група 
добија по три питања на српском језику. Ученици одговарају 
на питања,од којих је једно питање на енглеском језику; 



одређују особине ликова(карактеризацију ликова) кроз боје 
, придеве на енглеском и српском језику.  
                                                                                        25 минута                                                                                                                     

4. ЗАДАТАК- Препознавање порука у делу , на српском и на 
енглеском језику.  Свака група добија по пет порука, на 
српском и на енглеском језику,  од којих бирају две главне 
које припадају приповетци „Аска и вук. '' Наставници 
исписују две главне поруке на табли , како на српском тако и 
на енглеском језику.                                                  5 минута 

5. Ученици преузимају улогу књижевних критичара, новинара 

и преводилаца тако што на енглеском и на српском језику 

постављају питања и одговарају на њих уз помоћ 

посредника/преводиоца како би саставили кратак извештај 

о делу ( mini-review) на енглеском језику. 

6.  ЕВАЛУАЦИЈА                                                                15 минута   
Биографија-презентација у оквиру које ученици одговарају на 
најважнија питања из живота Иве Андрћа. Једна група ученика 
је била у посети Спомен кући Иве Андрића и преноси осталим 
ученицима своја искуства. 
Ученици преузимају улоге књижевних критичара, новинара и 
преводилаца, комуницирају и пишу кратак извештај на 
енглеском језику. 
 
 
 

14.  
ГЛАВНЕ АКТИВНОСТИ НА НАСТАВИ 

 

14.1 Припремне активности наставника Израда илустрација, припрема материјала: 



црно- белих цртежа,  картица у боји/флеш-картица, делова 
приче, појмова, питања за ученике, анкета презентације, флеш-
картица... 
 

14.2 Активности ученика 
(Шта све ученици раде на часу - по секвенцама, који материјал при 
томе користе). 

 
Ученици : 
 
раде у 5 група: 

1. Описују  оно што виде на сликама ,стварају-довршавају 
причу (цртежима, затим, на српском и на енглеском 
језику, описују осећања кроз боје). По 2-3 реченице за 
слику. 

2.  Читају и одређују логички  редослед догађаја, одређују 
композиционе целине, након чега гледају наставак 
приче и читају композиционе целине. 

3. Одговарају на питања из приповетке, (анализирају 
поступке ликова), користе придеве и боје како би 
описали ликове, осеђања, пределе и догађаје.  

4. Препознају поруке у делу, изражавају их кроз цртеже и 
боје 

5. Ученици преузимају  улоге књижевних критичара, 
новинара и преводилаца ( наставници обављају 
евалуацију знања- оцењивање), комуницирају и  пишу 
кратак извештај о делу на енглеском језику 

 
 Ученици који раде по ИОП-у боје цртеже и спајају придеве. 
 
 
 

14.3 Завршне активности наставника – процена остварености циљева Евалуација активности током часа 



блока и компетенција  програма  
(Како и чиме се процењује степен остварености). 

 Евалуација на крају часа одвија се кроз две активности:  
- Одговарање на питања из биографије писца 
- Преузимање улога књижевних критичара, новинара и 

преводилаца 
 
 
 
  

14.4 Активности за самоевалуацију 
 

Анкета: 
1. Ученици самостално одговарају на питања у анкети. 

 
2. Ученици одговарају на питање: 

 
 Колико вам се допао овај“ 3 у 1“час? 
 
 На спектру боја, на хамеру, стављају крстић у односу на свој 
став! Ученици бојама оцењују час (дате су топле боје/ 
позитивне оцене, хладне боје/негативне оцене) 
 

15. Литература за ученике Н. Станковић Шошо, Читанка, Српски језик за шести разред 
основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010. 
 
Discover English 3, Jayne Wildman, Izabella Hearn, Akronolo 2012 
 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Michael 
Rundel, Macmillan Education, 2002, United Kingdom  
 
 
 

16. Главне поруке ученицима Свако има слободу избора./ Everybody has the freedom of 



choice. 
Увек постоји другачији начин./ There’s always another way. 

                                                                    

 

 

 

Ток часа: 

                                            

УВОДНИ ДЕО 

На почетку часа наставници упознају ученике са циљевима часа. 

1. ЗАДАТАК 

Ученици гледају  ( причу у сликама) и добијају задатак да наставе причу кроз илустрације. 

Спектар боја ( ученици су спремили кратко предавање о бојама/ по један ученик из сваке групе). 

Питања поставља наставница енглеског: 

Let’s revise colours in English ( ученици говоре боје на енглеском док има наставник показује флеш-картице са бојама) 

Делимо ученике у 5 група. 

 

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА 



(РАД У ГРУПАМА) 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: 

2. ЗАДАТАК 

Ученици добијају одломке из текста и читајући , распоређују их по редоследу ( на српском и на енглеском језику). Одређују 

композиционе целине. Затим читају исте. 

Композиција: 

УВОД: Опис младе овчице 

ЗАПЛЕТ: Аскин сусрет са вуком и њена игра 

ВРХУНАЦ: Вуков доживљај и преображај док гледа Аскину игру 

РАСПЛЕТ: Чобани убијају вука 

КРАЈ: Велика радост младе овчице 

Хронолошко приповедање. 

После тога читају текст. 

 

3. ЗАДАТАК 

Ученици анализирају поступке ликова. У групама описују Аскине особине и особине вука. Свака група добија појмове (придеве) 

на енглеском језику као и картице са бојама означене одговарајућим осећањима, и бира оне који описују одговарајућу личност 

или догађај. 



Аска:  другачија, посебна, необична, радознала, неукротива, немирна, не уклапа се у своју средину, ћудљива 

Аска: different, special, unusual/strange curious, uncontrollable, restless/anxious, inadaptable, capricious/moody 

       Вук: лукав, искусан, дрзак, али га је игра заинтересовала и опчинила Аскина игра.  

Wolf: sly, experienced, impertinent/cheeky, interested in Aska’s dance 

 Закључке ( придеве и боје) постављају на табли испод одговарајуће илустрације. ( Аска/ вук)  

 

Ученици добијају истраживачке задатке. Задатке чита по један ученик из сваке групе.       

    Истраживачки задаци: 

1. група 

1. Где се догађа радња ове приче? Опишите којим бисте бојама представили то место. 
2. Објасни зашто је Аска била „велика брига материна”. 
3. Наведи разлоге због којих Аскина мајка није желела да јој се ћерка бави балетом. Шта је мајка мислила о уметности као       

животном позиву? 
 

4. Which adjectives describe the environment where Aska has lived. Circle the correct adjectives. 

wet    exciting   beautiful    noisy   quiet    sunny  

2. група 
1. По којим особинама по којима се Аска разликовала од својих вршњака 
2. Опиши осећања која су се јављала код Аске пре него што се срела са вуком. Којим бојама бисте представили Аскина осећања? 
3. Како је описан сусрет са вуком? Које боје преовлађују у овом опису? 

 
4. Which colours you would use to describe Aska’s feelings before she met the wolf.Colour the boxes with the appropriate colour. 



    

 
 

3. група 
1. Како се Аска брани од вука? 
2. Кажи шта је вуку потиснуло жељу да овцу одмах нападне. 

3 . Објасни како се Аскина игра мења. Којим бојама бисте приказали осећања која се смењују? 
4. Чиме је  промена Аскине игре проузрокована? 
 
5.  Which colours you would use to describe the wolf’s while Aska was dancing.Colour the boxes with the colours. 

 

    

 
4. група 
1. Шта нам приповетка говори о улози уметности у животу човека. 
2. Опиши призор који су затекли чобани. 
3. У каквом су односу природа и Аскино расположење? 

 
4. Which sentence describe describe the sight that the shepherds found.Tick the correct sentences. 

__  1. Aska was dancing bravely. 

__  2. The wolf was sleeping. 

__  3. Aska was crying. 

__  4. The wolf was watching Aska dancing. 

         
5. група 

1. Какве је последице имао сусрет Аске и вука на даљи Аскин живот? 
2. Објасни зашто су критичари Аскин балет назвали „Игра са смрћу”, а Аска „Игра за живот”.  
3. Образложи зашто је писац одабрао баш стадо оваца и вука. 



 
4. Circle the correct answer. Aska is : 

a. a wolf   b. a cow   c. a sheep    d.a goat  

 
 

Питања за све ученике: 
1.  Може ли се ово приметити и у свакодневном животу? 

       2.  Објасни како изгледају савремени вукови 

4. ЗАДАТАК 

Свака група добија по пет порука, на српском и на енглеском језику,  од којих бирају две главне које припадају приповетци „Аска и 

вук.'' Наставници исписују две главне поруке на табли, како на српском тако и на енглеском језику. Ученици разговарају о порукама 

које шаље ова приповетка. 

5. ЗАДАТАК 

Ученици на енглеском и на српском језику постављају питања и одговарају на њих уз помоћ посредника/преводиоца како би 

саставили кратак извештај о делу ( mini-review) на енглеском језику. 

Answer these questions: ( A: interviwer/journalist/новинар који интервјуише  B: critic/критичар C: interpreter/преводилац) 

1. A: What’s the name of the book/film?    B: Који је назив књиге?  It’s... 

2. А: Who’s the author of the book?  B: Ко је аутор дела?  It’s... 

3. А: Who are the main characters of the book?    B: Ко су основни ликови у књизи?  The main characters are... 

4. А: What’s it about?  B: О чему говори књига?  Possible answer: It’s about the struggle between good and evil.  

5. А: Which colour would you use to describe good?      B:Коју боју бисте употребили да опишете добро? 



6. А: Which colour would you use to describe evil?      B:Коју боју бисте употребили да опишете зло? 

7. А: Which colour would you use to describe your feelings about the book?   

      B: Коју боју бисте употребили да опишете своја осећања у вези  sa pripovetkom? 

8. А: Do you like it? Why? Why not?         B: Да ли вам се допада књига? Зашто? Зашто не? 

Након завршене активности новинари извештавају. 

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА 

Евалуација 

       1. Сви ученици су  припремили биографију Иве Андрића. Представник групе преноси другим ученицима своја сазнања, на српском 

и на енглеском језику, а остали ученици одговарају на питања из презентације. 

2.  Ученици самостално одговарају на питања у анкети. 
 

3. Ученици одговарају на питање: 
 
 Колико вам се допао овај час? 
 
Тако што на спектру  стављају крстић у односу на свој став.  Ученици бојама оцењују час (дате су топле боје/ позитивне оцене, хладне 
боје/негативне оцене) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                

 


