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Прва крагујевачка гимназија има статус школе 
од националног интереса Србије, као и дугу 
традицију училишта у коме су знања стицале 
многе познате личности науке и уметности. 
То је најстарија је школа у Србији, јужно од  
Саве и Дунава. 
Данас има 51 одељење, око 1600 ученика и 
15 одељења обдарених ученика.

“Београд је Европа, али ако хоћете да видите право српско место, 
идите да видите Kрагујевац.”                                   Kонстантин Јиричек



Циљ нам је да…

✓ на основу сопствене праксе, дидактичко-методичког 
приступа у настави на даљину, размотримо конкретна 
искуства у реализацији наставе математике на даљину 

✓ размотримо како неговати континуирано ангажовање 
ученика на изради домаћих задатака

✓ прикажемо неке од начина на које се може организовати 
настава математике на даљину 

✓ предложимо како обезбедити интерактивност на часовима 
обраде, утврђивања, увежбавања и систематизације

✓ предложимо на који начин се могу проверити исходи 
учења и како формативно одн. сумативно оценити ученике 
у овим условима рада



Технологија не може и никада неће моћи да замени доброг наставника, 
али технологија у рукама доброг наставника, може настави да обезбеди 
сасвим нову димензију образовања и васпитања.

КВИЗОВИ

ЕДУКАТИВНЕ ИГРЕ
ИНТЕРАКТИВНЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

ИНТЕРАКТИВНЕ 
СЛИКЕ



ЕДУКАТИВНЕ ИГРЕ



ИНТЕРАКТИВНЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

https://1drv.ms/p/s!ArUxrMasJwe7gtdYg9mVEob7H1yymQ?e=UFoern

https://1drv.ms/p/s!ArUxrMasJwe7gtdYg9mVEob7H1yymQ?e=UFoern


КВИЗОВИ



ИНТЕРАКТИВНЕ 
СЛИКЕ

https://view.genial.ly/5b9523eb9b72dd5a5332b165/interactive-content-interactive-image

https://view.genial.ly/5b9523eb9b72dd5a5332b165/interactive-content-interactive-image


ПРИМЕР ПРИМЕНЕ ИНТЕРАКЦИЈА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ НА ДАЉИНУ - ЧАС ОБРАДЕ

https://share.nearpod.com/xTJsrThCodb

https://www.educaplay.com/en/learningresources/4108276/угао_преко_радијана_и_степ ена.htm

https://www.educaplay.com/learning-resources/4108378-learning_resource.html

https://share.nearpod.com/xTJsrThCodb
https://www.educaplay.com/en/learningresources/4108276/угао_преко_радијана_и_степена.htm
https://www.educaplay.com/learning-resources/4108378-learning_resource.html


ПРИМЕР ПРИМЕНЕ ИНТЕРАКЦИЈА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ НА ДАЉИНУ - ЧАС ОБРАДЕ



Организован је рад у 6 тимова, на случајан начин одабраних. Постављено је 7 задатака.
Након часа креирана је радна табла са повратним информацијама за ученике
Тема: “Параболе у тригонометријским неједначинама”

Стикери са радним задацима на радној табли Stormboard
Пример примене интеракција у настави математике на даљину - час утврђивања
Уводни квиз: https://player.quizalize.com/quiz/c26dd5dc-290f-4ed3-ae4e-fd9be9aa43e5

https://jpd.rs/online-nastava
https://player.quizalize.com/quiz/c26dd5dc-290f-4ed3-ae4e-fd9be9aa43e5


Стормборд радна табла, 
са повратним информацијама за ученике

https://stormboard.com/invite/1101084/forum423


Рефлексије о часу



Рефлексија о часу



Утисци ученика 

http://linoit.com/users/jasminamicic/canvases/II7%20Utisci%20o%20%C4%8Dasu


https://sway.office.com/Lb3D0AXgBWzibNdt?ref=Link&loc=mysways

:„Факторизација квадратног тринома“

•Пример интеракције 
ученика и наставника применом 
комбиноване методе рада.
Метода демонстрације.
•Игра као активност
•Метода решавања проблема, 
хеуристички приступ

https://sway.office.com/Lb3D0AXgBWzibNdt?ref=Link&loc=mysways
https://metodike.bio.bg.ac.rs/


ТАЧАН РАД - ТАЧАН РЕДОСЛЕД РЕШАВАЊА
ЛАВИРИНТ ЗАДАЦИ

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEEHJGvKGKoBExA&id=BB0727ACC6AC31B5%2146469&cid=BB0727ACC6AC31B5

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEEHJGvKGKoBExA&id=BB0727ACC6AC31B5%2146469&cid=BB0727ACC6AC31B5


ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ИНТЕРАКЦИЈА 
У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ НА ДАЉИНУ 
- ЧАС ВЕЖБАЊА

Тема: “График логаритамске функције”

Лавиринт вежба:
https://1drv.ms/u/s!ArUxrMasJwe7gusFQ
Qcka8oYqgETEA?e=hTJYim

Формативни квиз: https://player.quizalize.
com/quiz/50a9b53c-6d27-4b95-834a-a97110de699a

https://wakelet.com/wake/5CJUly2i520xxunVZZfy_
https://1drv.ms/u/s!ArUxrMasJwe7gusFQQcka8oYqgETEA?e=hTJYim
https://player.quizalize.com/quiz/50a9b53c-6d27-4b95-834a-a97110de699a


Пример примене интеракција у настави математике на даљину
- час систематизације

Истраживачко учење, метода добра за подстицање когнитивних 

процеса, самосталности у учењу, сарадње и креативности.

Електронска свеска: “Зарубљена пирамида”:

https://read.bookcreator.com/C4lRci2qWYaB9HDW
QfVTfXLVtT82/UpnWzKwEQ-CoxfXdbvsTHg

Електронска свеска: “Зарубљена купа”:

https://read.bookcreator.com/C4lRci2qWYaB9HD

WQfVTfXLVtT82/qXCwt25lQneYyn
_4CnG1Kg

https://read.bookcreator.com/C4lRci2qWYaB9HDWQfVTfXLVtT82/UpnWzKwEQ-CoxfXdbvsTHg
https://read.bookcreator.com/C4lRci2qWYaB9HDWQfVTfXLVtT82/qXCwt25lQneYyn_4CnG1Kg


https://1drv.ms/u/s!ArUxrMasJwe7gZpwgHXRTh4wuh2Td
w?e=aWQwZe

Пример примене интеракција у настави математике на даљину
- час систематизације
Документ припреме одељења за писмену проверу знања

https://1drv.ms/u/s!ArUxrMasJwe7gthGem7JWA-RmClD-
w?e=ffYT9k

https://1drv.ms/u/s!ArUxrMasJwe7gr1L85wIjvE5Glq1zA?e
=DKFmgZ

Тематски задатак одељења
- час систематизације

Вектори, http://linoit.com/users/jasminamicic/

canvases/%D0%92%D0%B5%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8

https://1drv.ms/u/s!ArUxrMasJwe7gZpwgHXRTh4wuh2Tdw?e=aWQwZe
https://1drv.ms/u/s!ArUxrMasJwe7gthGem7JWA-RmClD-w?e=ffYT9k
https://1drv.ms/u/s!ArUxrMasJwe7gr1L85wIjvE5Glq1zA?e=DKFmgZ
http://linoit.com/users/jasminamicic/canvases/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8


Активности на часовима допунске и додатне наставе

https://wakelet.com/wake/ud3vPMgFvXqc4A00aWzsA. 

Електронска  Wakelet радна свеска одељења за
допунску наставу, Iбх:

Интеракција у електронској свесци одељења VIII разреда;
додатна наставу: 

https://wakelet.com/wake/GphDa4ttrSzGU_siQ8i75

Одељењска библиотека електронских свезака, VIII, kod: SBBYWY9

https://app.bookcreator.com/library/-MMbUFYeZNIPSAyxCPp3

https://wakelet.com/wake/ud3vPMgFvXqc4A00aWzsA
https://wakelet.com/wake/GphDa4ttrSzGU_siQ8i75
https://app.bookcreator.com/library/-MMbUFYeZNIPSAyxCPp3


Добро припремљени, прегледно 
документовани, интерактивни 
математички материјали, 
са елементима игре коју доносе, 
повезују ученике, наставнике и наставу, 
у остварењу исхода учења и подстичу 
интелектуални развој ученика. Наставник 
је најпозванији да увери да се учење 
никада не завршава, баш као ни радост 
открића у интеракцији.



Quizalize&Zzish

Sway

https://sway.office.com/Y7YMbiHxhv4CvTh4?ref=Link


Хвала!

Јасмина Мицић
jasmina.micic@gmail.com
jasmina.micic@prvagimnazija.edu.rs
https://matemamomenti.com/

https://matemamomenti.com/
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https://unsplash.com/photos/1eRS74C-alQ

https://unsplash.com/photos/-1_RZL8BGBM
https://unsplash.com/photos/O3gOgPB4sRU
https://unsplash.com/photos/q10VITrVYUM
https://unsplash.com/photos/1eRS74C-alQ

