
ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА 

Редни број часа: 33.  

Наставна област: Језик 

Наставна јединица: Писање присвојних придева изведених од властитих имена 

Тип часа: обрада 

Циљ часа: усвајање знања о писању присвојних придева изведених од властитих имена 

Операционализовани исходи учења: 
Ученик ће бити у стању да: 
 
‒ поштује и примењује основна правописна правила; 
* уочава употребу великог слова у писању присвојних придева изведених од властитих 
имена; 
* користи велико слово при писању присвојних придева изведених од властитих имена; 
* примењује правило употребе великог слова у писању присвојних придева изведених од 
властитих имена. 
 

Облици рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: метода разговора, метода писаних радова, метода демонстрације, 
метода рада на тексту  

Наставна средства: видео на https://www.youtube.com/watch?v=4BusuxbR11w ,наставни 
листић, слика, ППТ презентација 

Међупредметна повезаност: 
Природа и друштво 

✓ Ученик идентификује облике рељефа и површинских вода у свом крају. 
Ликовна култура 

✓ Ученик идентификује истакнути део целине и визуелне супротности у свом 
окружењу. 

✓ Ученик тумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном 
животу. 

 

Активности учитеља: објашњава, изражајно чита, поставља питања, даје повратну 
информацију, ствара позитивну климу на часу, подстиче ученике, вреднује рад ученика 
 

Активности ученика: анализира, синтетише, чита, слуша, закључује, пише, одговара на 
питања, уочава 
 

ТОК ЧАСА 
 ПРИПРЕМНА   АКТИВНОСТ: 
Ученици добијају линк ка садржају на youtube каналу 
https://www.youtube.com/watch?v=4BusuxbR11w 

https://www.youtube.com/watch?v=4BusuxbR11w
https://www.youtube.com/watch?v=4BusuxbR11w


Задатак је да уоче правило писања присвојних придева изведених од властитих 
именица. 
УВОДНИ ДЕО ЧАСА: 

Разговарам са ученицима о одгледаном видео материјалу и коментаришем 
одговоре ученика.  Најављујем наставну јединицу и записујем наслов на табли, а ученици 
у своје свеске – Писање присвојних придева изведених од властитих имена. 

 
Показујем презентацију, обнављамо описне придеве и заједно изводимо закључак о 
писању присвојних придева. 

 постављање правила  
Како се пишу присвојни придеви изведени од властитих имена? Како се завршавају 
присвојни придеви изведени од властитих имена? Присвојни придеви изведени од 
властитих имена који се завршавају на -ов, -ев и -ин, пишу се великим почетним словом. 
Присвојни придеви изведени од личних имена који се завршавају на -ски, -чки и -шки, 
пишу се малим почетним словом. 

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА: 
 Примена правила у новим примерима 
‒ Упућујем ученике на образовне игре на сајту www.learningapps.org 
https://learningapps.org/watch?v=p6ed1jc4a22  

https://learningapps.org/watch?v=pkigqua8j22 

https://learningapps.org/watch?v=pbtr81mft22  

 
У току рада обилазим ученке и проверавам ученичкирад. 
 
 Самостални рад ученика 
‒ Делим  ученицима наставне листиће са задацима. 
‒ Провера и анализа задатака. 
 
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 
Провера кроз Кахут квиз. 
https://create.kahoot.it/details/be098d8c-8dbe-4fdf-8369-946eba609411 
 
 Домаћи задатак 
‒ Уџбеник Граматика, стране 78 и 79. 
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Евалуација часа: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Прилог1: 

Одгледај видео на линку https://www.youtube.com/watch?v=4BusuxbR11w па у свесци 
одговори на следећа питања: 

1. Каквим почетним словом се пишу придеви изведени од именица које се завршавају на -
ев,-ов, -ин? Наведи најмање 2 примера. 

2.Каквим почетним словом се пишу придеви изведени од властитих именица које се 
завршавају на : -шки, -ски, -чки? Наведи најмање 2 примера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Напиши велико слово тамо где је потребно. 

војводина           немица            војвођани            немачки          војвођански         немачка  

 

2. Препиши правилно текст. 

У НЕДЕЉУ ЈЕ ОТВОРЕН САЈАМ КЊИГА. ШТАНДОВИ СУ ПУНИ НАЈНОВИЈИХ ИЗДАЊА 
СРПСКИХ ИЗДАВАЧКИХ КУЋА. НА САЈМУ СУ ИЗЛОЖЕНЕ И КЊИГЕ БРОЈНИХ ЕВРОПСКИХ 
КУЋА. ТАМО ЈЕ И ЗОРАНОВ ТАТА. ОН ЈЕ ЉУБИТЕЉ РУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. ЊЕГОВА 
МАМА РАДО ЧИТА ФРАНЦУСКЕ И НЕМАЧКЕ КЛАСИКЕ. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4BusuxbR11w


 

 

 


