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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА 
Информатика и рачунарство 5.разред 
Реднибројчаса 13. 

Школа ОШ „Никола Тесла“ Липар 

Наставник  Владан Маравић 

Датум одржавања 20, 11, 2019, 

Наставнаобласт Рачунарство 

Наставнајединица Рад у Scratch-у (окружење, координатни систем) 

Врста (тип)часа обрада 

Облици рада фронтални, индивидуални 

Наставне методе дијалошка –хеуристички разговор, демонстративна, практичан 
рад 

Наставна средства уџбеник, рачунар и пројектор, ученички рачунари, табла 

Циљ Упознавање ученика са интерфејсом програма за блоковско 
програмирање, Scratch 

Исходи Ученици познају елементе радног окружења програма Scratch 
и умеју да користе координатни систем 

Образовни стандарди  / 

Кључни појмови Scratch, ликови, позорница, координатни систем, координатне 
осе 

Литература за 
наставнике 

Светлана Мандић, Информатика 5 – уџбеник за пети разред 
основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2018. 
Марјан Бјелац, Информатика 5 – приручник за наставнике са 
дневним припремама, Издавачка кућа Klett, Београд, 2018. 
https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/scratch-
support/scratch_radno_okruzenje  
https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/scratch-
support/polozaj_lika_na_pozornici  

Литература за ученике 

Светлана Мандић, Информатика 5 – уџбеник за пети разред 
основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2018. 

https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/scratch-
support/scratch_radno_okruzenje  

https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/scratch-
support/polozaj_lika_na_pozornici 

Корелација  математика 

Напомена 
Ученици се први пут сусрећу с координатним системом и са 
негативним бројевима. Наставник објашњава само њихову 
употребу у Scratch-у, без шире анализе и дефинисања 
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УВОДНИ ДЕО ЧАСА (5 минута) 
 

 
 

Док се ученици пријављују на едмодо платформу, са припремљеним садржајем за обраду 
наставне јединице, наставник разговара са ученицима о домаћем задатку (да ли су код 
куће довршили рад на https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/scratch-
support/scratch_radno_okruzenje и упознавање са Scratch радним окружењем). Очекивано 
је да већина ученика потврди да су урадили неколико првих (основних) нивоа, а 
наставник напомиње да ће учити занимљиву врсту програмирања у програму SCRATCH и 
записује на табли наслов „Рад у окружењу - координатни систем.“  
 
 
ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ЧАСА (35 минута)  
 
 
Покретање SCRATCH окружења (5минута) 
 
Наставник даје ученицима 5 минута да потпуно самостално истражују уметање, мењање и 
померање ликова, а помаже ученицима који се слабије сналазе да покрену окружење, 
уколико за то постоји потреба. 
 

 
 

Наставник напомиње да постоје два елемента позорнице– позадина и ликови, наводи 
ученике да пронађу траку за промену позадине и наизменично кликну на бели 
правоугаоник како би одабрали позадину, па на иконицу лика како би одабрали њега. 
Пита ученике да ли при томе примећују некакву промену унутар прозора програма. 
Очекивано је да ученици примете да се мењају блокови и картице изнад њих. Наставник 
наглашава да се сваки елемент позорнице засебно може мењати и програмирати. Наводи 
ученике да испробају опције у траци за промену позадине (одабир из библиотеке, 
насликај нову позадину). Истиче да у картици „позадине” ученици могу мењати њихов 
изглед. 
 
Упознавање с координатним системом позорнице (25минута) 
 
Наставник наизменично приказује презентацију везану за координатни систем и садржај 
са https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/scratch-support/polozaj_lika_na_pozornici који се 
односи на положај лика на позорници, а ученици самостално прате садржај на својим 
рачунарима уз истовремено покренуто радно окружење програма SCRATCH. У току рада 
решавају кратка тест питања на страници. Наставник наводи ученике да померају лик по 
позорници и обрате пажњу на X и Y вредности које се појављују испод сличице лика у 
делу за спајање блокова. Исти поступак се понавља за положај курсора миша на 
позорници и бројеве који се појављују изнад трака за ликове. Претпоставка је да ће мањи 
број ученика препознати да бројеви одређују положај на позорници. Наставник 
објашњава ученицима да је због лакшег одређивања положаја тачке у равни (раван су 

Мотивациона и сазнајна припрема ученика (5 минута) 

Обнављање вештина подешавања позадине (5 минута) 
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обрађивали на почетку школске године из математике) она подељена на четири дела. 
Ученици самостално (слабији ученици у паровима) анализирају координате тачака и на 
примеру из уџбеника на страни 124 и на основу њих раде задатак на страни 125 (одређују 
координате датих тачака). Наставник их обилази, врши корекције и даје додатна 
објашњења. По завршетку ученици и наставник раде усмену анализу задатка (прозвани 
ученици говоре координате и образлажу их– „... Тачка В има координате ‒3 и 2 зато што 
кад се од ње спустимо на Х осу, Х је‒3, а кад одемо до Y осе,Y је 2...”). Наставник приказује 
на пројекцији позадину „xy-grid” и пита ученике да ли виде разлику приказаног у односу 
на КООРДИНАТНИ СИСТЕМ из претходног задатка. Ученици би требало да примете да су 
бројеви већи. Наставник то потврђује, објашњава да је величина позадине 480х360 
пиксела и да је због тога распон Х осе од ‒240 до 240 (укупно 480), а распон Y осе од ‒180 
до 180 (укупно 360). 
 
 
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА (5 минута)  
 

 
 

Ученици самостално попуњавају листиће са задацима (у прилогу) који укључују већину 
градива обрађиваног на часу. Након попуњавања, још једном заједно (усмено) понављају 
питања и одговоре, коригују евентуалне грешке. Листиће лепе у своје свеске. 
 
ИЗГЛЕД ПРОЈЕКЦИЈЕ: 
У прилогу 2. 
 
Начин праћења ученичких постигнућа 
У току целог часа наставник прати и евидентира ангажовање ученика. Нарочиту пажњу 
посвећује ангажовању ученика у истраживању нових опција. 
 
Домаћи задатак 
 
Ученици се подсећају на поступке инсталације офлајн или коришћење 
онлајн верзију програма у уџбенику (стране 115. до 118). Покушавају да 
поступке изведу на својим личним рачунарима и реше проблем „Лопта 
одскаче“.  
(Само)евалуација часа 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Рекапитулација часа (5 минута) 
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Прилог 1: 
 
1.Димензије позорнице (величина позадине) у  Scratch-u je _____x______ piksela 
 
2.Ако лик на слици стоји у координатном почетку (0,0), на коју страну ће отићи ако му кажемо да 
иде на X = ‒150 Y = ‒80 (подвуци тачан одговор поред слике)? 

 
 
      ГОРЕ ДЕСНО 
 
      ГОРЕ ЛЕВО 
 
      ДОЛЕ ЛЕВО 
 
      ДОЛЕ ДЕСНО 

 
3.Након извршавања следеће скрипте лик ће се наћи на координатама  X _____  и  Y =_____ 

 

 
Пример листа са задацима 

 



 

 

 



 



Name Date

Положај лика на позорници

Одговорите на питања!

1. Fill in the blanks points: 2

Димензије позорнице (величина позадине) у Scratch-u : Позорница је широка

___________________ корака и висока ___________________ корака.

2. Ако лик на слици стоји у координатном почетку (0,0), на коју страну ће

отићи ако му кажемо да иде на X = ‒150 Y = ‒80 (подвуци тачан одговор

поред слике)? points: 2

ГОРЕ

ДЕСНО

ГОРЕ ЛЕВО

ДОЛЕ ЛЕВО

ДОЛЕ

ДЕСНО

1



3. Fill in the blanks points: 6

Након извршавања следеће скрипте лик ће се наћи на координатама X

___________________ и Y =___________________

2
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Положај лика на позорници

Програмирање у Скречу

Scratch радно окружење Позорница

• Широка 480 корака и висока 360 корака

• Декартов координатни систем

• Видео

• https://youtu.be/AO3uprIEMcU

Декартов координатни систем Пример у Скречу
• Први блокови указују да лик треба да се 

позиционира у центар позорнице. У ком 

делу позорнице ће се лик наћи када се 

изврши други блок?

• (A) У горњем левом делу позорнице.

(B) У доњем левом делу позорнице.

(C) У горњем десном делу позорнице.

(D) У доњем десном делу позорнице.

Лопта одскаче.

• https://youtu.be/T1j4LzyyKs8

• Решење https://youtu.be/BANTwGRgGWE

?

• Вредност које координате мењамо када 

желимо да се лик креће по позорници 

лево-десно?

• (A) X координате

• (B)  Y координате

Линкови

• https://petlja.org/OsnovnaSkola

• https://petlja.org/BubbleBee/r/lekcije/scratch 

-support/polozaj_lika_na_pozornici


