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6.
ЧАС

Име и презиме

Наставни предмет Ликовна 
култура Разред и одељење 8.

Редни број часа 6. Датум

Назив наставне теме Композиција

Назив наставне јединице Простор и пропорција

Тип наставног часа Обрада

Циљеви часа –  Развијање опажања (делова и целине и њихов однос величина)
–  Разумевање улоге пропорције у свакодневном животу
– Развијање креативности
– Подстицање ученика на разумевање уметничких дела
–  Развијање способности ученика да се помоћу усвојених знања 

самостално ликовно изрази

Исходи По завршетку часа ученик ће бити у стању да: 
–  обликује композиције примењујући основна знања о простору и 

пропорцији;
–  користи традиционалне технике и одабрана савремена средства 

за ликовна истраживања;
– уочава односе величина;
–  користи, сам или у сарадњи с другима, одабране изворе, податке и 

информације као подстицај за стваралачки рад;
– разуме значај ергономије за здравље људи;
–  бира одговарајући прибор, материјал, технику, уређај и 

апликативни програм за изражавање идеја, имагинације, емоција, 
ставова и порука;

– успешно користи уџбеник као наставно средство;
– процењује свој рад и радове других ученика;
–  дискутује аргументовано о својим и туђим радовима уважавајући 

различита мишљења.

Кључни појмови Пропoрција, ергономија, златни пресек

Међупредметне корелације Биологија (грађа човека), математика (пропорционалност у оквиру 
области сличност), техника и технологија (размера, ергономија)

ЗА НАСТАВНИКЕ
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Опште међупредметне 
компетенције

Естетичка компетенција – ученик је свестан међусобних 
утицаја културе, науке, уметности и технологије. Има изграђене 
преференције уметничких и културних стилова и користи их 
за обогаћивање личног искуства. Бира одговарајући прибор, 
материјал, технику, уређај и апликативни програм за изражавање 
идеја, имагинације, емоција, ставова и порука.
Комуникација – током комуникације, изражава своје ставове, 
мишљења, осећања, вредности и идентитете на позитиван, 
конструктиван и  аргументован начин. Користи на одговарајући и 
креативан начин језик и стил комуникације који су специфични за 
поједине уметничке дисциплине. Дискутује аргументовано о својим 
и туђим радовима уважавајући различита мишљења.
Решавање проблема – ученик проналази/осмишљава могућа 
решења проблемске ситуације. Ученик упоређује различита могућа 
решења проблемске ситуације преко релевантних критеријума, уме 
да објасни шта су предности и слабе стране различитих решења и 
да се определи за боље решење. 
Компетенција за учење – користи претходна знања као подршку 
учењу нових тема и садржаја. 
Сарадња – активно слуша и поставља релевантна питања 
поштујући саговорнике и сараднике, а дискусију заснива на 
аргументима.

Наставне методе Илустративно-демонстративна, монолошко-дијалошка, рад са 
уџбеником

Облици рада Фронтални, индивидуални

Наставна средства и 
помагала

Ликовна култура 8, Катарина Трифуновић, Вулкан издаваштво, 
Вулкан знање 
Дигитални уџбеник Ликовна култура 8, Катарина Трифуновић, 
Вулкан издаваштво, Вулкан знање 

Дигитални уџбеник
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Визирање је поступак утврђивања међусобног односа величина делова унутар неке 
целине одређивањем јединице мере руком испруженом у равни погледа и оловком.  
Да ли је могуће мењати јединицу мере која се примењује у истом раду? Зашто?

Уочи какав однос величина приказује следећа фотографија. Нацртај облике са слике у 
празном пољу тако да однос величина буде исти или што сличнији приказаној слици.

1.2 ПРОПОРЦИЈЕ

Пропорције (лат. proportio – размер) означавају међусобни однос величина делова у 
некој целини. Да би се одредиле, потребно је најпре утврдити основну јединицу мере – 
нпр. у одређивању пропорција људског тела полази се од дужине главе. Код грчког вајара 
Поликлета однос дужине главе према телу био је 1 : 6, а код Пракситела 1 : 7. У ликовној 
уметности, некада се поједини делови тела посебно наглашавају или искривљују и тада 
кажемо да су непропорционални.
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Шта је заједничко следећим примерима? Упореди како је приказана перспектива. 
Коју перспективу представља пример из Манастира Каленић? На основу чега 
можеш претпоставити каква је била исхрана људи у то доба? Који пример ти изгледа 
најреалистичније? Због чега? Зашто су поједине фигуре у одређеним примерима мање у 
односу на друге?

1.3 ТРАГОМ НАШЕ ПРОШЛОСТИ

    Свадба у Кани, фреска, Манастир Каленић, почетак 
15. века

    Дучо ди Буонинсења, Свадба у Кани, 1308–1311.

   Тинторето, Свадба у Кани, 1561.    Псалтир краљице Мери, Свадба у Кани, 
детаљ, око 1320. 

У примерима изнад видимо различите начине приказивања перспективе у представљању 
исте теме – Свадбе у Кани.

Видео-запис 
„Златни 
пресек у 
сликарству”, 
страна 19
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Активности наставника Активности ученика

Уводни део

У уводном делу часа наставник покреће дискусију 
о пропорцији, с којом су се ученици срели у 
седмом разреду. Познато је да се у античкој Грчкој 
користила идеална пропорција – златни пресек. То је 
најпријатнија пропорција за људско око. Златни пресек 
представља такав однос између два дела где се мањи 
део према већем делу односи као већи део према 
целини, пример у уџбенику (стр. 19). 

Ученици кроз разговор с наставником 
обнављају стечено знање о пропорцији и 
записују нове појмове.

Заједно с ученицима гледа видео-запис „Златни 
пресек у сликарству“ на страни 19 у дигиталном 
уџбенику.

Ученици гледају видео-запис.

Наставник показује пример из уџбеника (стр. 18) и 
поставља питање: Која од столица са слике омогућава 
правилно држање тела при раду на рачунару?

Ученици одговарају на питање.

Наставник објашњава да су употребни предмети с 
којима човек свакодневно долази у контакт (нпр. 
намештај, аутомобили) обликовани према људским 
пропорцијама, тако да буду практични и да одговарају 
различитим потребама. Ергономија је наука која 
се бави проучавањем односа између човека и 
радног окружења како би оно било што удобније и 
прилагођеније човековим здравственим потребама.

Ученици слушају и записују нов појам.

Наставник поставља питање ко се бави обликовањем 
различитих предмета које користимо свакодневно?

Ученици одговарају на питање и набрајају 
шта све могу да обликују дизајнери.

Главни део

Наставник представља ликовни задатак: идејно 
решење рачунарског миша тако да буде пријатан за 
рад и да не умара руке. 

Ученици започињу скицу.

Наставник објашњава да дизајнери морају да воде 
рачуна о односу естетике предмета и његове улоге. 
Естетика не сме да надвлада и занемари намену. 
Предлог технике су фломастери.

Ученици размењују искуства с наставником. 

Кроз индивидуалну коректуру наставник даје 
охрабрење и подстицај за стваралачки рад и налажење 
што креативнијег дизајнерског решења. Посебно 
храбри несигурне ученике.

Поједини ученици траже подршку 
наставника и настављају рад. 

Завршни део

Наставник заједно с ученицима врши процену радова.
Поставља питања о оригиналности идеја, доследности 
у раду и примени знања везаног за појмове ергономија 
и пропорција. Поставља питање која је улога 
пропорције у овом ликовном задатку?

Анализирају своје радове и радове других 
ученика: да ли су задовољили тему и 
исходе, који рад је најкреативнији.

Наставник похваљује најуспешније радове. Ученици заједно с наставником бирају 
најуспешније радове.
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Наставник упућује ученике на задатке у 
интерактивном тесту „1.2 Пропорције, провера 

знања“ у дигиталном уџбенику на страни 21.
Ученици треба да их ураде за домаћи задатак.

Ученици анализирају задатак.

Начин провере остварености исхода

– Праћење процеса рада
– Естетска анализа радова
– Разговор 
– Заједничка процена
– Самопроцена

Самопроцена рада наставника

– Да ли сам мотивисао/-ла ученике за учење?
– Да ли сам остварио/-ла постављене циљеве?
– Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?  
– Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 
– Да ли сам планирао/-ла адекватне активности ученика?
– Које тешкоће су се појавиле? 
– Како сам их решавао/-ла? 
– Шта бих сада урадио/ла другачије?

Самопроцена рада ученика

–  Однос према раду (припремљен за час; одговорно користим материјале и алате; одржавам прибор и 
радни простор, чувам радове у мапи...).

–  Истражујем информације; постављам питања; предлажем; истрајан у раду, трудим се; преузимам 
одговорност; учим на грешкама; спреман да испробам своје способности у новим активностима.

–  Однос према другима (довршавам рад у договореном року; поштујем договорена правила 
понашања; спреман да помогнем и да сарађујем; уважавам туђу културу, радове, начин размишљања, 
доживљавања, опажања, изражавања...).

– Разумевање (разумем задатак; разумем појмове; разумем процес рада).
– Повезивање (повезујем и поредим познате и нове информације).
– Оригиналност (оригиналан у односу на туђе радове; оригиналан у односу на своје претходне радове ...).
–  Вербално изражавање (учтиво комуницирам; аргументовано, кратко и јасно образлажем свој рад, 

идеју, доживљај, опажање, емоције...).
–  Употреба техника (бирам одговарајућу технику у односу на идеју; примењујем одговарајући процес; 

бирам одговарајући материјал/подлогу; истражујем могућности технике и материјала).
– Примењујем стечена знања и искуство у свакодневном животу.

Додатна запажања о часу

Изглед табле


