
Наставни материјал за часове историје за период 17.03.-21.03. 2020.г. 

 

Едукативни садржаји за учење на даљину се емитују од 17.03.2020.г. на трећем 

каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал 3) за ученике основне школе 

 

 Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи,  емитују се посебно 

припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који 

обухватају обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним 

планом и програмом наставе и учења. 

 Часови се емитовују на РТС Канал 3, према распореду по разредима, који је дан пре 

емитовања доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 За све ученике од 5. до 7. разреда емитују образовни садржаји у блоковима од по 

два часа дневно. 

 За ученике 8. разреда емитују се едукативни садржаји у блоковима од по три часа 

дневно, од којих су два увек српски језик и математика, а трећи час је један од предмета 

који се полажу на завршном испиту.  

 Сви емитовани часови су доступни и на платформи РТС Планета, где се могу 

накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана.  

 

 Оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене 

едукативне садржаје. 

 

 

 Након емитованих садржаја ученици могу радити домаће задатке  – есеје ( реферате 

), анализе, презентације, илустрације, цртежи, извештај о мини пројекту и друго у 

договору са наставником). 

 

 

 

 

 

Осим садржаја који су припремљени за емитовање на РТС Канал 3 и платформи РТС 



Планета, ученици за предмет историја могу да користе и доступне дигиталне уџбенике 
и садржаје на начин који омогућава учење на даљину, као и посебне телевизијске 
канале на којима се емитују научне емисије са историјским садржајима ( Viasat 
history, History chanel, History 2 ) 

 

 
 
 
Онлајн платформе као подршка настави на даљину 
  
Ученицима 5.-8. разреда основне  школе на располагању је велики број онлајн 
платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams, MozaBook), као и национална платформа 
за онлајн учење ,, Моја школа.“ Њиховим коришћењем, ученици ће бити у ситуацији 
да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских 
садржаја.  
 
 

Ученици петог разреда на основу урађених паноа на тему ,,Историјско наслеђе Старе 
Грчке“ треба да приступе изради ППТ презентације у оквиру образованих радних група у 
сваком одељењу, при чему у постојећим условима ППТ презентацију ради координатор 

групе у договору са осталим члановима групе. 

Ученици шестог разреда на основу урађених паноа на тему ,,Србија у доба Немањића“ 
треба да приступе изради ППТ презентације у оквиру образованих радних група у сваком 

одељењу, при чему у постојећим условима ППТ презентацију ради координатор групе у 
договору са осталим члановима групе  

Ученици седмог разреда треба да у оквиру наставне јединице ,,Доба револуција“ 
користећи расположиве и доступне изворе знања ураде есеј ( реферат ) на тему ,,Вође 

револуција“.  Есеје ( реферате ) ученици  треба да раде појединачно. 

Ученици осмог разреда треба да у оквиру наставне јединице ,,Последице рата“ 
користећи расположиве и доступне изворе знања ураде есеј ( реферат ) на тему ,,Судар 
светова“. Есеје ( реферате ) ученици треба да раде појединачно. 

Напомена: Сви радови треба да буду у електронском облику и достављају се предметном 
насравнику путем вибера или путем електронске поште. 

 


