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Имплементирање критичког мишљења, решавања проблема , 

дигиталне писмености и micro:bit уређаја у процес наставе у 

оквиру пројекта ОШ Љупче Николић 

Рецикл-еко - Школе за 21. век. 

 

Глобално сама идеја пројекта је заснована на решавању проблема подизања 

еколошке свести ученика посматрано из разних перспектива (наставних предмета): 

Математика, Физика, Енглески језик, Српски језик и књижевност, Техника и 

технологија, Информатика и рачунарство и Француски језик. 

Сваки наставни предмет размотрио је проблем еколошке свести и рециклаже са свог 

аспекта и на свој начин. 

Уједињавањем својих, ученичких и дигиталних ресурса наставници наведених 

предмета су најпре иницирали критичко размишљање, а затим га и развили до 

одређеног нивоа. Принципи овог начина размишљања постављени су увођењем 

нерутинских питања и решавањем проблема. Видиљиви су позитивни помаци код 

ученика учесника пројекта, а и код самих наставника. 

Кроз скоро све предмете приказан је и коришћен Micro:bit уређај на различите начине 

у складу са потребама предмета. 

Што се тиче дигиталне писмености најчешће су коришћени алати Kahoot, Scratch, 

Google forms, QR code, Book Creator, Microbit software for coding, Microsoft office 

пакети.  

Представљање пројекта локалним медијима. 

 

https://sr-rs.facebook.com/RadioTelevizijaBosphorusAleksinac/videos/594490577637045/ 

 

https://sr-rs.facebook.com/RadioTelevizijaBosphorusAleksinac/videos/594490577637045/
https://sr-rs.facebook.com/RadioTelevizijaBosphorusAleksinac/videos/594490577637045/
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Хоризонтално усавршавање 

 

Након формирања тима и поделе задатака и одговорности и утврђивања динамике 

одвијања активности, једна од активности била је хоризонтално усавршавање 

наставника. Ово усавршавање реализовано је кроз две посебне етапе:  

1) Први део обуке одржан је 27.9.2018. од 16:00 до 18:00 часова. Под називом: 

„Критичко мишљење, решавање проблема и дигитална писменост“. Обуци је 

присуствовало 42 наставника и стручних сарадника школе, у својству полазника. 

Сваки од 10 чланова пројектног тима имао је конкретан задатак и улогу у овом 

процесу. Једни су презентовали, а остали помагали групама учесника у раду.  

Обрађени су следећи садржаји: 

Прва сесија обуке посвећена је критичком размишљању и решавању проблема. 

Учесници обуке упознали су се са дефиницијом,  примерима и употребом критичког 

размишљања у савременом друштву при чему су коришћени материјали Британског 

Савета (пдф фајлови, видео записи, презентација). Материјали су прилагођени 

расположивом времену обуке.  

Друга сесија обуке посвећена је дигиталној писмености при чему су представљене 

основе дигиталне писмености, разматрана потреба развијања дигиталне писмености 

код ученика и наставника, приказани су дигитални алати који се могу користити у 

наставном процесу и њихове позитивне и негативне стране.  

Све је одрађено и практичним радом учесника, тако да су креирали сопствене налоге, 

на неким алатима, и одрадили по неколико примера (креирали QR код ка неком сајту 

или документу, очитавали своје кодове, креирали упитнике у алату googleforms, затим 

одиграли један квиз у Kahoot - у.)  

Реакције наставника биле су врло позитивне и интересовање за други део велико. 
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2) Други део обуке под називом „Дигитална писменост и micro:bit“ је реализован 

18.10.2018. од 16:00 до 18:00. 

У првој сесији показали смо практичну примену алата Kahoot и  bookcreator, а затим 

смо прешли на micro:bit. Кроз презентацију смо објаснили како уређај изгледа, како 

функционише и неке од примена у настави, а наставници су затим имали прилике да 

испробају како је то кодирати? (на једноставним примерима, папир, камен, маказе) 

Наставницима је презентовано и како се могу бројати кораци помоћу микробита, 

правити тестирања разних врста и сви су позвани да примене micro:bit у својој 

учионици, у складу са захтевима предмета. 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 



9 
 

 

 

 

  



10 
 

 

Имплементирање Критичког мишљења и Решавања проблема у наставу 

 

1. Критичко мишљење је на часу Српског језика имплементирано кроз час језичке 

културе као обрада лекције – Извештај (врста новинарског текста). 

Најпре су ученици VI разреда обновили функционалне стилове. На примеру школског 

листа „Основац“, подсетили су се карактеристика новинарског стила. Затим су 

разматрали различите углове гледања неких аутора на исту тему, подсетили се 

карактеристика вести и питања на која вест треба да да одговоре. Тада су се упознали 

са правилима писања извештаја. 

Направили су разлику између вести и извештаја, и као задатак добили да једну вест о 

изградњи хидроелектране прошире у извештај, и то са различитим углом гледања (као 

заговорници економског напретка - прва група, као заговорници заштите животне 

средине – друга група). Једни другима читали су своје извештаје, а затим их 

коментарисали. 

QR kod-oм су одведени на сајт „Школски зелени прес“ где је за домаћи требало да 

напишу извештај о нашем пројекту ради учешћа на конкурсу. Као најуспешнији, 

послата су два извештаја, а неки су дорађени као фото – репортаже и тако  послати 

на конкурс. 

На часовима обраде наставних јединица из фонетике, као језичке предлошке за 

поделу гласова по звучности и месту творбе и поделе речи на слогове,  користили су 

термине из области екологије и рециклаже. 

У оквиру припреме за писмени задатак, а након обраде приповетке Бранка Ћопића 

„Чудесна справа“, писали су састав на тему: Чудесна справа – микро бит (са којим су се 

дан раније упознали на часу физике). Овим саставима су, осим вештине писменог 

изражавања, показали шта су научили о микро биту (структура, употреба), али и 

изразили мишљење о томе да ли ће им и како он бити користан у настави.  
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2. На часу Енглеског језика критичко мишљење је имплементирано као Skype час при 

чему су се повезали ученици наше школе ОШ Љупче Николић из Алексинца и ОШ 

„Јанеза Хрибарја“ из Старог Трга при Ложу у Словенији. Проблем рециклаже и 

екологије разматран је из угла деце у Србији и из угла ученика из Словеније. Овај 

разговор на енглеском језику приближио нам је начин на који се рециклажа одвија у 

једној развијеној земљи и подигао свест наших ученика о значају раздвајања отпада. 
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https://youtu.be/iaS-8AVKXlM 

 

https://drive.google.com/file/d/1r56gG4I7M2pCHVp-Yz_DucWMKop5_

31W/view?usp=sharing 

 

 

https://youtu.be/iaS-8AVKXlM
https://drive.google.com/file/d/1r56gG4I7M2pCHVp-Yz_DucWMKop5_31W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r56gG4I7M2pCHVp-Yz_DucWMKop5_31W/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=iaS-8AVKXlM
https://drive.google.com/file/d/1r56gG4I7M2pCHVp-Yz_DucWMKop5_31W/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1VuVodglEZ40cfL7kkcYNvrHk40sJ_6Z-/

view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1r0D4ZzxzacdNYo1IykVDjtjCqxpL0fdQ/

view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VuVodglEZ40cfL7kkcYNvrHk40sJ_6Z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuVodglEZ40cfL7kkcYNvrHk40sJ_6Z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r0D4ZzxzacdNYo1IykVDjtjCqxpL0fdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r0D4ZzxzacdNYo1IykVDjtjCqxpL0fdQ/view?usp=sharing
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3. У настави математике критичко мишљење и решавање проблема су уведени на 

више нивоа (у смислу узраста ученика 5. 6. 7. разред) у оквиру исте теме - рециклажа. 

Рециклажа и очување животне средине сагледано је из угла математике користећи 

наставне садржаје који се изучавају у овим разредима. Ученици 5. разреда су 

сопственим активностима, користећи скупове у математици и бројевну праву дошли 

до закључака да је потребно разврставати отпад у различите подскупове и уочили 

примену математике у свакодневном животу. Активност је почела нерутинским 

задатком. Приказати Веновим дијаграмом следећи проблем: Искоришћени тетрапак 

је отпад, постоји отпад који није тетрапак. Резултат ове активности били су панои кроз 

које су ученици разврставали отпад по различитим скуповима, и подскуповима као и 

на бројевној прави која представља време распада појединих врста отпада. 

 

 

 

  

На крају активности сви су дискутовали о паноима са критичким освртом. 
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У петом и седмом разреду разматран је проблем запремине и уштеде у простору са 

циљем очувања животне средине. 

Задатак је био да ученици у групама обаве одговарајућа мерења и прорачуне 

запремина при чему су у 5. разреду радили са тетрапацима различитих димензија, а у 

7. са лименкама такође различитих димензија. Подаци су уношени у табеле, 

израчунавали су аритметичку средину, и мултиплицирали резултате 50 пута и 100 

пута. Исти задатак су имали и са спљоштеним тетрапацима и лименкама, при чему 

треба уочити разлике у запремини које настају на тај начин. Ученици су самостално 

изводили закључке о уштеди простора и потребом за претходном обрадом отпада пре 

транспорта на рециклажу.  

Оваквом активношћу мења се и став ученика према математици као науци и схватају 

се могућности њене примене. 
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У шестом разреду ученици су искористили кроз своје активности материјале који су 

били за отпад, у едукативне сврхе, тако што су правили слагалице, у облику 

геометријских фигура (троугао, квадрат, правоугаоник, трапез, ромб...). Те слагалице 

ће касније служити за изучавање и увежбавање математичких облика у процесу 

наставе и учења. Критичко мишљење овде се огледа кроз посматрање једног истог 

предмета као отпада, или као ствар која може бити јако добро примењена у пракси. 

Након активности разматрано је које су све могуће примене сличног карактера у 

смислу да се искоришћени материјали не морају увек бацити већ се могу корисно 

поново употребити. 
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Сличну активност са сличном поруком и закључцима имали смо сви заједно 5. 6. и 7. 

разред када смо од старих кутија направили канте за одлагање различитих врста 

отпада - папир, метал и пластика. 

 

 

Активности у овом пројекту иницирале су и активности у смеру учешћа на другим 

конкурсима у вези екологије. Зато су ученици седмог разреда пријавили свој рад на 

конкурсу Не прљај немаш изговор, и њихов рад се може видети и за њега гласати на 

линку 
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https://neprljajnemasizgovor.rs/eko-bonton-tim-vii-1 

 

 

 

4. Аналогна активност уз имплементацију критичког мишљења одрађена је кроз 

обраду старог новинског папира како би се направио нови рециклирани папир, а од 

њега беџеви са маскотом акције Рецикл-еко. Радионица је одржана на часу 

француског језика, а том приликом користиле су се и фразе и нове речи на 

француском језику везано за рециклажу.  

 

https://neprljajnemasizgovor.rs/eko-bonton-tim-vii-1
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5. Имплементација критичког мишљења и решавања проблема у настави ТИО 

изведена је на следећи начин: у 7. разреду ученицима је предочен проблем потребе 

прављења пресе за пресовање лименки. Имали су задатак да за недељу дана осмисле 

идејно решење како би могао да изгледа механизам за такву пресу. Ученици су на 

часу износили своје идеје, а најбоље решење је изабрано на том часу гласањем. 

Приступило се разматрању добрих и лоших страна одабраног решења. А затим је 

вршена корекција уочених недостатака. Уследио је одабир материјала где су предност 

добили материјали који би били на отпаду. Решавали смо и проблем цене односно 

исплативости таквог решења. Материјал је коштао око 1000 динара. Набавка 

материјала, и обилазак центра за сакупљање секундарних сировина била је наредна 

активност у којој су ученици упознали са начином прераде отпада.  
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При самој изради пресе ученици су дали допринос мерењима, додавањем алата и 

прибора, фарбали пресу, једино нису могли да варе металне делове али су 

присуствовали процесу варења и упознали се са поступком. 

Уследило је испитивање функционалности са критичким освртом на предности и мане 

добијене пресе.  
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6. У настави информатике и рачунарства критичко мишљење и решавање проблема 

ученици су развијали радећи на игрици у Scratch-у, највише решавајући конкретне 

задатке из области програмирања. Прво су имали за задатак проблем да осмисле како 

би могла изгледати игрица везана за рециклажу? Износиле су се идеје о томе која 

радња може да се одвија у игрици, у ком окружењу, који су ликови и колико их има. 

Затим је уследила подела улога међу ученицима по групама и израда игрице 

(снимање, уклапање, писање кода, провера кода и изгледа, спајање материјала у 

целину, исправке недостатака, тестирање...) 
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Имплементирање Дигиталне писмености и micro:bit - a у наставу 

 

Дигиталну писменост са највећим задовољством прихватају и наставници и ученици. 

Скоро у сваком предмету коришћене су ппт презентације, тако да њих нећемо 

посебно наводити. 

1. У оквиру математичких активности мерења тетрапака и израчунавања запремина 

како целог тако и спљоштеног, подаци су приказивани и табеларно и графички у алату 

googlesheets, при чему су све групе уносиле податке у појединачне, а затим у 

заједничку табелу, која рачуна аритметичку средину. Из тих табела урађени су 

графикони, где су ученици уочавали и разматрали разлике у запреминама пресованог 

и непресованог отпада. Такође су научени да очитавају QR code помоћу својих 

паметних телефона, и ту вештину су применили да попуне евалуациони упитник на 

крају те активности. Упитник је урађен у алату googleforms. Такође приликом мерења 

лименки неки ученици самостално су иницирали да се димензије мере алатом Meter 

за мобилни телефон који су пронашли на интернету, што су наравно и применили, па 

су се упоређивала искуства оних који су мерили дигитално и оних који су мерили 

помоћу мерне траке.  
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У оквиру последње активности из области математике урађен је micro:bit бројач који 

утврђује испуњеност кутија (канти) за разне врсте отпада. Поента је да ученици 

приликом одлагања одређене амбалаже у одговарајућу кутију притиском на тастер А 

на micro:bit - у који се на њој налази, повећава бројач за 1. Када се напуни 1/5 канте, 

светли цео први доњи ред на micro:bit-у, затим се броји даље до 2/5 и тада светле два 

доња реда, и тако док се не напуни, када се појављује узвичник и он сигнализира да 

кутију треба испразнити. Притиском на тастер В бројач се поставља на 0 и бројање 

може почети из почетка. 
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2. На часу ТИО micro:bit је искоришћен у наставној јединици ПРЕНОСНИЦИ СНАГЕ тако 

што је micro:bit прикачен на погонски и гоњени зупчаник где је мерио број обртаја 

погонског и гоњеног зупчаника. Уочавана је разлика у брзини обртаја ових зупчаника и 

разматрани узроци и последице као и могуће примене. 

  

3. На часу српског језика у 7. разреду коришћен је micro:bit као помагало за тестирање 

знања ученика из области ВРСТЕ РЕЧИ. У самом micro:bit-у налазе се неке речи. Ученик 

треба да протресе micro:bit и тада се на дисплеју исписује једна реч која је случајно 

изабрана. Притиском на тастер А ученик даје одговор да је придев притиском на 

тастер В да је прилог а на А+В да је предлог. Када се micro:bit окрене на горе на 

дисплеју се види колико је тачних одговора дао ученик. 

   

4. На часу француског језика у 7. разреду коришћен је micro:bit као помагало за 

тестирање знања ученика из области ГЛАГОЛИ. У самом micro:bit-у налазе се неки 

глаголи. Ученик треба да протресе micro:bit и тада се на дисплеју исписује један 

случајно изабрани глагол. Притиском на тастер А ученик потврђује да глагол припада 

групи глагола који се мењају са ÊTRE, а притиском на тастер B да припада групи глагола 

који се мењају са AVOIR. Притиском на тастер А+В на дисплеју се види колико је тачних 

одговора дао ученик.  
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5. На часу географије micro:bit је коришћен за наставну јединицу СТРАНЕ СВЕТА. 

Притиском на тастер А на дисплеју се појављује стрелица која је случајно изабрана и 

показује на неку страну света (укупно 8). Ученик треба да препозна страну света па да 

се орјентише у реалном простору. Окрене micro:bit ка одговарајућој страни света и 

притисне тастер В. Уколико је усмерио micro:bit на праву страну добија потврду да је 

одговор тачан у супротном на дисплеју ће бити приказан знак X што значи да је 

одговор нетачан. 

 

  

 

6. У оквиру пројектних активности ученици из физике раде на разним електронским 

инструментима, али по први пут су се сусрели са дигиталним уређајем micro:bit. 

Упознавање са основама овог уређаја обављено је у првом делу активности кроз 

дијалог и разговор са наставником, као и са критичким освртом на добре и лоше 

стране овакве врсте учења.  

У другој активности почело се са програмирањем, уз помоћ microbit.org сајта и већ 

готових решења, након чега су ученици врло брзо почели да проналазе могуће 

намене micro:bit – a у пракси.   
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У трећој фази тема је била „ научити и применити у пракси“ ученици су са наставником 

направили од микро бита справу која може да служи у теорији вероватноће. Овај део 

је био посебно интересантан јер је служио у сврху експеримента, из кога произилази 

много питања за размишљање и много закључака. 

Први део ове активности био је да ученици на разне начине за недељу дана проуче 

разне изворе знања у циљу упознавања са рециклажом и екологијом, направе 

одговарајући материјал и презентују га осталим групама. Након тога је тако стечено 

знање проверено кроз квиз у Kahoot-у и долазили до тачних одговора.  А затим су 

исти квиз решавали тако што су користили micro:bit за случајни одговор (без обзира 

какав је) и имали обавезу да тако одговоре. Тако су ученици учили о вероватноћи и 

схватили да у таквим ситуацијама помаже само срећа. Уз игру и смех се учило о 

екологији, природи и њеној вероватноћи.  

 

   

 

 

7. На часу енглеског језика је у оквиру дигиталне писмености коришћен Skype алат за 

комуникацију преко интернета, и том приликом је micro:bit приказан и представљен 

вршњацима из Словеније. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_ERvvCdosg
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8. На часу српског језика у 6 разреду ученици су QR kod-om  одведени на сајт 

„Школски зелени прес“ где је требало да напишу извештај о нашем пројекту ради 

учешћа на конкурсу. 

9. На часу физике ученици 8. разреда су користили micro:bit за мерење броја 

осцилација математичког клатна.  

 

10. На часовима информатике и рачунарства, а у склопу пројекта, ученици су правили 

игрицу у Scratch-у. Идеја је била да ученици направе игрицу на тему рециклирања, 

која ће бити и забавна и поучна. У склопу игрице налази се рециклеко квиз, помоћу 

кога ће они који буду играли проверити садашње, а и стећи нека нова знања на тему 

рециклаже. Ученици су најпре испланирали игрицу, а потом се поделили у мање 
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тимове, при чему је сваки тим имао одређени задатак. Неко је био задужен за дизајн, 

неко за поједине нивое игрице, неко за питања из рециклеко квиза. У току рада су 

значајно надоградили своју дигиталну писменост радом у програмима за обраду 

слике, звука и видеа, као и програмирањем у Scratch-у.      
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Презентација и размена искустава 
 

После 6 недеља имплементације Критичког мишљења, Решавања проблема и 

Дигиталне писмености, као и Микробита у наставу, окупили смо се да једни другима 

представимо шта је ко радио за све ово време и шта смо кроз овакве активности 

постигли. 

Наиме сусрет је организован у облику округлог стола, тако што смо позвали из сваког 

одељења по два представника. Нека одељења су учествовала у пројектним 

активностима а нека нису. Циљ овог сусрета је да они који јесу учествовали размене 

своја искуства, а они који нису учествовали буду упознати са свим активностима, па да 

касније свако у свом одељењу на часовима Одељењске заједнице пренесе осталим 

ученицима оно што је овом приликом видео и чуо. Поента је критички осврт на све 

ове активности, нови начин учења и на њихове позитивне и негативне ефекте. 

Током састанка приказано је 7 презентација са одржаних активности. Свако од 

присутних је препознао своју активност и осталима кроз пар реченица објаснио како је 

све изгледало, Који задатак су имали, како су решавали проблем, и шта су све морали 

да ураде да би до резултата дошли. Поред тога, говорили су и о томе шта су научили 

том приликом.  

На крају су сви присутни одиграли један квиз у ком су одговарали на питања из 

презентација, а везано за пројекат.  

Овим је одрађена једна врста презентације, самоевалуације и вршњачке евалуације 

пројекта. 
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