Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 1

НАСТАВНА ТЕМА

Градиво шестог разреда

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

механика

ТИП ЧАСА

обнављање

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је обнављање градива из механике ученог у шестом разреду и потребног за седми разред.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да разуме:
 појмове путање, пређеног пута и брзине,
 релативност кретања и релативну брзину,
 врсте кретања по облику путање и интензитету брзине,
 шта је средња, а шта тренутна брзина.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.

Делови часа

Активности наставника

Уводни

Пожели ученицима успешну школску
годину
Упозна се са евентуалним новим
ученицима.
Кроз активну сарадњу са ученицима
подсећа их на научено у шестом
разреду о кретањима, посебно о:
путањи, пређеном путу, брзини,
релативношћу кретања и релативној
брзини, шта је средња, а шта тренутна
брзина.
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања, задатак и одговоре
проверава усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају. одговарају. коментаришу

Слушају, постављају питања, повезују,
закључују, записују
Изводе односе између брзине, пређеног
пута, убрзања и времена
Решавају задатке
Цртају графике зависности брзине и
пређеног пута од времена.
Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују
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ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Пожелети ученицима успешну школску годину. Упознати се са евентуалним новим ученицима.
Главни део часа
Навести уопштено да ће на почетку седмог разреда наставити проучавање механике започето у
шестом разреду.
Кроз разговор и уз помоћ ученика подсетити се наученог из механике.
Подсетити на дефиницију основних појмова.
Материјом се назива све што постоји у природи. Материју чине супстанције и физичка поља.
Физичке величине представљају особине тела или процеса које могу бити измерене.
Основне физичке величине чини скуп физичких величина помоћу којих се могу изразити све остале,
које се називају изведеним. Подсетити ученике на Међународни систем мера (SI).
Референтно тело је тело у односу на које посматрамо кретање других тела.
Материјална тачка је тело коме у одређеним условима можемо занемарити облик, величину, боју,
мирис и слично. Маса се не може занемарити.
Кинематика је област механике која проучава кретања као таква, не водећи рачуна због чега се
кретања одвијају на одређени начин.
Динамика је област механике која проучава разлоге због којих се кретања одвијају на одређени
начин.
Путања је замишљена линија коју описује материјална тачка при кретању, тј. по којој се помера.
Пређени пут (s), или краће пут, који тело пређе за неко време јесте дужина дела путање коју тело
пређе за то време. Јединица за пређени пут у Међународном систему мера je метар (m).
Брзина тела код равномерног кретања је једнака количнику пређеног пута (s) и времена (t) за које се
тај пут пређе:
брзина 

пређени пут
,
време кретања

v

s
.
t

Јединица за брзину у Међународном систему je метар у
m
.
s 

секунди 

Истаћи векторски катрактер брзине. Ученици наводе
које још веторске величине знају.
Скаларне физичке величине (скалари) су величине
које су одређене бројном вредношћу и јединицом мере.
Ученици наводе које скаларне величине знају.
Релативна брзина једног тела у односу на друго
једнака је количнику промене растојања између тела и
времена за које се то растојање променило:
релативна брзина 

промена растојања између тела
време за које је растојање промењено

.
Поделити кретања на равномерна и неравномерна. Ученици наводе примере.
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Подсетити на научено о равномерном кретању.
Код равномерног кретања (не само праволинијског) брзина је константна: v  const ,
а зависност пређеног пута од времена је линеарна: s  v t .
Дати пример табеларног приказа зависности пређеног пута и брзине од времена.
t [s]
s [m]

0
0

10
40

20
80

30
120

v [m/s]

4

4

4

4

Ученици цртају на табли графике
зависности брзине и пређеног пута од
времена и наводе њихове особине:

 График зависности брзине од
времена је права линија паралелна
временској оси.
 График зависности пређеног пута од времена је права линија.
 График зависности пређеног пута од времена је стрмији ако је брзина већа.

 Површина испод графика зависности брзине од времена једнака пређеном путу у
посматраном временском интервалу.
Дефинисати средњу брзину, која карактерише кретање у целини. Средња брзина је једнака
количнику укупног пређеног пута и укупног времена за које је тај пут пређен:
средња брзина 

укупан пређени пут
,
укупно време

vsr 

s
.
t

Ако се пређени пут тела састоји од n деоница дужина s1 , s 2 , s3 ,..., s n које тело прелази за
одговарајућа времена t1 , t 2 , t 3 ,..., t n , по реду, средња брзина тела на целом путу једнака је:

vsr 

s1  s 2  s3  ...  s n
.
t1  t 2  t 3  ...  t n

Нагласити да је мировање тела такође кретање са брзином једнаком нули.
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Дефинисати тренутну брзину тела у неком тренутку која је једнака средњој брзини тела у веома
малом временском интервалу око тога тренутка.
Завршни део часа
Ученици наводе примере равномерних (пад куглице кроз дубоку течност, падобаранац након
почетног убрзавања...) и неравномерних кретања.
Ученици на табли пишу произвољне брзине и поступно их претварају у различите јединице. На
m
0.001 km
km
km
1000 m
m
2
2
 7,2
 50
 13,9
пример: 50
,
.
1
s
h
h
3600 s
s
h
3600
Урадити задатак 1.4.
Домаћи задатак: Задатак 1.54.
Провера остварених исхода







Показано разумевање величина које описују кретање, путање, пута, брзине
Показано разумевање релативности кретања и релативне брзине
Исправна примена наученог на решавање проблема
Тачно наведена разлика између средње и тренутне брзине
Разумевање графика зависности брзине и пређеног пута код равномерног кретања
Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, одговори, постављање питања...)

Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 2

НАСТАВНА ТЕМА

Градиво шестог разреда

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

механика

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања из механике стечених у шестом разреду,
 примена наученог на решавање теоријских задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појмове путање, пређеног пута и брзине,
 разуме релативност кретања и релативну брзину,
 разликује врсте кретања по облику путање и интензитету брзине,
 разуме шта је средња, а шта тренутна брзина,
 изражава јединице коришћених физичких величина у Међународном систему мера,
 решава квалитативне и квантитативне задатке из изучаваних области.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Подсећа на научено о кретању
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
слика и цртежа с циљем понављања и
утврђивања стечених знања која се
односе на кретање
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
По потреби, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Кроз разговор подсетити ученике шта су брзина и средња брзина тела.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о брзини и средњој брзини тела.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.1. Александра пређе пут од 2 km за пола сата. Коликом брзином се кретала Александра?

v

m
s 2 km
km
1000 m
.

4
 4
 1,1
t 0,5 h
h
3600 s
s

Задатак 1.8. Ученик је на путу до школе прошао поред пекаре где је купио доручак. Пут до пекаре,
која је од куће удаљена 500 m, прешао је за 5 min. Ученик се у пекари задржао 3 min. Пут од пекаре
до школе, који износи 300 m, прешао је за 6 min. Одредити средњу брзину ученика на путу од куће
до школе.
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vsr 

s1  s 2  s 3 500 m  0 m  300 m
m

 0,952 .
t1  t 2  t 3
300 s  180 s  360 s
s

Подсетити ученике да је резултат довољно заокружити на три цифре различите од нуле, као што смо учинили у овом
задатку. Више од четири цифре различите од нуле нема смисла писати. Према томе, резултат би било погрешно записати
у облику 0,952 38. Овај резултат је математички исправан, али нема физичког смисла, ако се води рачуна о могућим
грешкама мерења у школским условима.

Задатак 1.10. Тело се креће равномерно 50 s брзином 3 m/s. Нацртати графике зависности брзине и
пређеног пута тела од времена.
Два ученика, уз помоћ осталих, цртају по један од графика.

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задаци 1.49 и 1.54.
Провера остварених исхода






Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа проблема приказаних на цртежима
Исправна примена усвојених појмова кроз нове примере
Тачно решен рачунски и графички задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика у свим активностима током часа (дискусија, постављање питања,
одговори, сарадња са другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу

Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 3

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Убрзање

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона и практична

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, лоптица

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је упознавање ученика са:
 множњем и дељењем вектора скаларом.
 убрзањем и јединицом за убрзање,
 векторским карактером убрзања,
 значењем супротних знакова убрзања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 исправно множи и дели векторе скаларима,
 разуме појмове убрзавања и успоравања тела,
 дефинише убрзање тела,
 израчуна убрзање тела ако су дати промена брзине и време за које је промена извршена,
 одреди правац и смер убрзања ако су дати правци и смерови брзина код праволинијског
кретања,
 познаје смисао позитивне и негативне вредности убрзања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Активности ученика

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о кретању
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака.
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију
Повезује излагање о векторском
карактеру убрзања са знањима
стеченим у математици
Помаже ученицима у демонстрацији и
извођењу јединице за убрзање
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања, задатак и одговоре
проверава усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Учествују у анализи домаћег задатка
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Цртају векторе
Бацањем лопте увис закључују о
смеровима убрзања
Изводе јединицу за убрзање у
Међународном систему мера
Решавају задатке

Главни

Завршни

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Кроз питања и одговоре подсетити се наученог на претходном часу.
Продискутовати домаће задатке.
Главни део часа
Подсетити ученике шта значи убрзавање а шта успоравање (повећавање или смањивање брзине).
Кроз разговор подсетити ученике на научено у шестом разреду – како се множе и деле вектори и да
множењем и дељењем вектора скаларом добија се вектор чији је:
 интензитет
једнак
производу
или
количнику интензитета вектора и скалара,
 правац једнак правцу
дељеног вектора и


Сл. 1.5

множеног

или

смер једнак смеру множеног или дељеног
вектора ако је скалар позитиван, а супротан ако је скалар негативан.

Ученици на табли цртају произвољне
векторе брзине и силе и векторе добијене
множењем или дељењем скаларом.

Навести примере различитих времена достизања неке брзине:
 Различити аутомобили брзину од 100 km/h достижу за различита времена, тркачки за мање
од 2,5 секунде, остали за око 10 секунди.
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 Тело које слободно пада брзину од 100 km/h постиже након само 2,83 s од почетка падања.
При томе му се висина смањи за 39,3 m.
Дефинисати убрзање тела као количник промене његове брзине и временског интервала у току којег

је та промена настала. Ако тело у почетном тренутку t1 има брзину v1 , а у тренутку t 2 има брзину

v 2 , његово убрзање износи:

  
 v v 2  v1
a

.
t
t 2  t1
Кажемо да је убрзање тела бројно једнако промени његове брзине у јединици времена.
Ученик на табли изводи јединицу за убрзање

m



v

v
m
a    
 s  2 ,
 t  t  s s
Објаснити зашто кажемо да је убрзање бројно једнако промени брзине у јединици времена: ако се
промена брзине тела изврши у јединици времена (1s), пошто дељење са јединицом не мења бројну
вредност дељеника, бројнe вредности убрзања и промене брзине су једнаке.
Кроз дискусију навести ученике на закључак да, пошто је временски интервал увек позитиван,


вектор убрзања ( a ) има исти правац и смер као вектор промене брзине ( v ).
Подсетити ученике на начин сабирања вектора надовезивањем – тако што се на крај првог надовеже
почетак другог, на крај другог почетак трећег итд. Вектор збира (резултујући вектор) полази од
почетка првог и завршава се на крају последњег вектора.
Објаснити да се вектори одузимају тако што се разлика вектора замени збиром умањеника и
вектора супротног умањиоцу. Другим речима, у случају разлике брзина, користи се једнакост
   

v  v2  v1  v2  (v1 ).



Ученици на табли цртају векторе v1 и v 2 различитих интензитета и усмерења, као на слици, а други

  
ученици цртају вектор  v1 и разлику v  v2  v1 .
Крозу пример бацања лоптице вертикално увис продискутовати смерове брзина и убрзања.
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Навести ученике да закључе:.


Код праволинијског кретања је правац вектора убрзања a исти као правац кретања тела. Од односа

величина и смерова крајње и почетне брзине зависе смер и интензитет v , па и убрзања.
 Ако је крајња брзина тела већа од почетне и истог смера (убрзано кретање), смер убрзања је
исти као смер брзина (сл. 1.6а). Пример: слободан пад тела (сл. 1.7б).
 Ако је крајња брзина тела мања од почетне и истог смера (успорено кретање), смер убрзања је
супротан смеру брзина (сл. 1.6б). Пример: подизање вертикално баченог тела (сл. 1.7а).
 Ако је крајња брзина супротног смера од почетне (мања или већа), убрзање је у смеру крајње
брзине (сл. 1.6в). У овом случају се тело креће успорено до заустављања, а затим убрзано у
супротном смеру. Пример: подизање и падање вертикално баченог тела (сл. 1.7в).
 Ако је убрзање истог смера као брзина, оно брзину повећава (сл. 1.6а).
 Ако је убрзање супротног смера од брзине, оно брзину смањује (сл. 1.6б). Ако се тело
довољно дуго успорава, може се зауставити и кренути у супротном смеру од почетног (сл.
1.6в).
Нагласити да вредност убрзања износи (не само бројна јер има јединице):

a
И да је вредност убрзања
 позитивна код убрзаног кретања,
 а негативна код успореног кретања.
 Завршни део часа
 Урадити задатак 1.15.
 Домаћи задатак: Задатак 1.54.

v v 2  v1

.
t t 2  t1
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Провера остварених исхода







Исправно одређивање вектора који настаје множењем и дељењем вектора скаларом
Исправно одређивање промене брзине из познате крајње и почетне брзине
Исправно дефинише убрзање тела
Успешно наведени чиниоци од којих зависи убрзање тела
Тачно наведена разлика између убрзања и успорења тела
Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, постављање питања...)

Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 4

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Убрзање

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о убрзању,
 примена наученог на решавање теоријских задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 исправно множи и дели векторе скаларима,
 разуме појмове убрзавања и успоравања тела,
 дефинише убрзање тела,
 израчуна убрзање тела ако су дати промена брзине и време за које је промена извршена,
 одреди правац и смер убрзања ако су дати правци и смерови брзина код праволинијског
кретања,
 познаје смисао позитивне и негативне вредности убрзања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Подсећа на научено о кретању
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
слика и цртежа с циљем понављања и
утврђивања стечених знања која се
односе на кретање
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
По потреби, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Два ученика одређују убрзање тркача у примеру из уџбеника.
У почетној фази трке тркач је брзину од 8 m/s постигао за 4 секунде. После тога се кретао
равномерно, да би се у крајњој фази трке зауставио у току 5 секунди. Одредити убрзања тркача у
почетној и крајњој фази трке.
Решење:
Почетна фаза:

Крајња фаза:

v1  0 m/s

v3  8 m/s

v2  8 m/s

v4  0 m/s

t1  0 s

t3  0 s

t2  4 s

t4  5 s

m
m
0
v v
s 2m
a1  2 1  s
t 2  t1
4s - 0s
s2
8

m
m
8
v v
s  1,6 m
a2  4 3  s
t 4  t3
5s  0s
s2
0

Кроз дискусију ученици закључују да је код
равномерног праволинијског кретања.



v  const ( v  0 ),
a  0.
па је
Ученик на табли црта график зависности убрзања од
времена код равномерног кретања.
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Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о убрзању тела.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика
Задатак 1.12. Аутомобил брзину од 70 km/h достиже за 2 min. Колико је убрзање аутомобила?
 v v2  v1
a

t
t

,

 v v 2  v1
a


t
t

m
m
0
s
s  0,16 m .
120 s
s2

19,4

Тражити од ученика да поставе задатак у коме би убрзање имало исту бројну вредност, али би било негативно.
Очекивани одговор: Исти аутомобил (или воз, мотор...) се за исто време заустави ако се кретао наведеном брзином.

Задатак 1.14. У току наглог кочења, аутомобил се заустави за 3 s. Брзина аутомобила пре почетка
кочења је износила 50 km/h. Одредити убрзање аутомобила у току кочења.
m
m
0  13,9
v

v
v  v1
s  4,63 m .
a 2 1  s
,
a 2
t
3s
t
s2
Нагласити да је убрзање негативно јер се тело успоравало.
Тражити од ученика да поставе задатак у коме би убрзање било позитивно, исте бројне вредности.

Задатак 1.16. Миљана своју брзину повећа за 30 % у току пет секунди. Колико је Миљанино убрзање
ако је њена почетна брзина 3,6 km/h?
Ученик који познаје процентни рачун одређује крајњу брзину и претвара јединице.

v2  130 % v1  1,3v1 ,

v1  3,6

1000 m
m
1 .
3600 s
s

 v v 2  v1 1,3v1  v1 0,3v1
Други ученик одређује убрзање. a 




t
t
t
t

m
s  0,06 m
5s
s2

0,3  1

.

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.63.
Провера остварених исхода
 Тачни одговори на постављена питања на тему убрзања тела
 Исправна анализа задатих проблема
 Тачно решен рачунски задатак
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 Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 5

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Брзина. Релативна брзина. Средња брзина. Убрзање

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о кретању научених у шестом разреду,
 утврђивања и провера знања о убрзању,
 примена наученог на решавање теоријских задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појмове путање, пређеног пута и брзине,
 разуме релативност кретања и релативну брзину,
 разуме шта је средња, а шта тренутна брзина,
 решава квалитативне и квантитативне задатке из изучаваних области,
 исправно множи и дели векторе скаларима,
 разуме појмове убрзавања и успоравања тела,
 израчуна убрзање тела ако су дати промена брзине и време за које је промена извршена,
 одреди правац и смер убрзања ако су дати правци и смерови брзина код праволинијског
кретања,
 познаје смисао позитивне и негативне вредности убрзања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Подсећа на научено о кретању и
убрзању тела
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
слика и цртежа с циљем понављања и
утврђивања стечених знања која се
односе на кретање и убрзање тела
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума (или ученике дели у
групе) усмеравајући их да правилно
примене стечена знања при њиховом
решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
По потреби, помажу решавање
задатака на табли
Разговарају, размењују идеје,
договарају се и презентују (уколико
раде задатке у групи)

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о кретању
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о убрзању тела.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
У складу са расположивим временом ученици решавају задатке:
 на табли уз помоћ осталих ученика или
 у групама, реферишући решења, дискутујући евентуалне грешке и посебно дискутујући
различито добијена тачна решења.
Задатак 1.6. Бициклиста и пешак, крећући се у истом смеру, истовремено се нађу поред исте бандере
(стуб поред пута). Бициклиста се креће брзином 2,5 m/s у односу на пешака, а пешак се у односу на
земљу креће брзином 1,5 m/s. Колико пре пешака бициклиста стигне до следеће бандере, удаљене
30 m ?
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Кроз дискусију извести закључак да је брзина бициклисте у односу на земљу једнака збиру његове брзине у односу на
пешака и брзине пешака у односу на земљу:
v b  v p  v bp ,
и да време путовања пешака износи: t p 

d
d
 20 s, t b 
 7,5 s,
vp
v p  v bp

па бициклиста стиже пре пешака за t p  t b  12,5 s.

1.1. Задатак 1.15. Полазећи из мировања, убрзањима 0,16 m/s 2 и 0,15 m/s 2 , Елвира и Ивана достижу
брзине 2,2 m/s и 2,5 m/s, по реду. Која од њих дуже трчи до тада?
Један ученик одређује Елвирину, а други Иванину брзину и изводи тражени закључак.

 tE 

 vE
 vI
 16,67 s. Дуже трчи Ивана.
 13,75 s ,  t I 
aI
aE

Задатак 1.64. Возећи бицикл брзином 10 km/h Марко сустиже Марију која вози бицикл брзином
8 km/h. Да би се кретао поред ње брзину смањује на Маријину за пет секунди. Колики су Марково
убрзање и успорење? Претпоставити да Марко брзину смањује тако да Маријину брзину постиже у
тренутку када се нађе поред ње.
Ученик који закључи да се Маркова брзина смањује са v1  10 km/h на v 2  8 km/h решава задатак на табли.
a

v 2  v1
 0,11 m/s 2 .
t

Други ученик закључује колико је успорење: 0,11 m/s 2 .

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задаци 1.51 и 1.62.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 6

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Зависност брзине
од времена

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона и практична

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је упознавање ученика са:
 равномерно променљивим праволинијским кретањем,
 константношћу убрзања код овог ктерања,
 графиком зависности убрзања од времена код овог кретања,
 зависношћу брзине од времена код овог кретања,
 графиком зависности брзине од времена код овог кретања,
 разликом између равномерно убрзаног и равномерно успореног кретања (формуле и графици).
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме шта је равномерно променљиво кретање,
 нацрта график зависности убрзања од времена код ових кретања,
 примени формулу зависности брзине од времена за ово кретање,
 нацрта график зависности брзине од времена за ово кретање,
 разуме разлику између формула са убрзањем и успорењем,
 решава проблеме везане за равномерно променљива кретања,
 пореди убрзања тела помоћу стрмине њихових графика зависности брзине од времена.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Активности ученика

Уводни

Анализа домаћих задатка
Укратко подсећа на научено о убрзању
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
уочавање односа између брзине,
убрзања и времена и извођење
закључака при извођењу одговарајућих
формула.
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију
Повезује излагање графицима са
знањима стеченим у математици о
линеарним функцијама
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања, задатак и одговоре
проверава усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Учествују у анализи домаћег задатка
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Изводе односе између брзине, убрзања
и времена
Цртају графике зависности убрзања и
брзине од времена.
Решавају задатке

Главни

Завршни

Слушају, размишљају, питају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Кроз питања и одговоре подсетити се наученог на претходном часу.
Продискутовати домаће задатке.
Главни део часа
Ученик на табли из формуле за убрзање изводи да је промена брзине
v  a t .

Дефинисати равномерно променљиво кретање: то је кретање при коме тела за једнаке временске
интервале промене брзину за једнаке вредности, што значи да је код равномерно убрзаног кретања
убрзање константно

a

v
 const .
t

Подсетити ученике да је равномерно убрзано кретање равномерно променљиво кретање са
позитивним убрзањем, а равномерно успорено кретање равномерно променљиво кретање са
негатив-ним убрзањем.
Ученик на табли трансформише претходну формулу узимајући да је брзина тела у почетном тренутку

t 0 (почетну брзину) v 0 , и ако је брзина тела у тренутку t (тренутну брзину) v :
v  v0  a (t  t 0 ) .
Навести ученике да закључе: Ако се време мери од почетка кретања (нпр. стартовањем штоперице у
том тренутку), да је t 0  0, па је v  v0  a t , односно:

v  v0  a t .
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Нагласити поново да је за убрзано кретање a  0 , а за успорено a  0 .
Навести ученике да закључе: Ако тело креће из стања мировања ( v0  0 ), да је:

vat .
Нагласити да се често код равномерно успореног кретања са a означава апсолутна вредност
убрзања, односно успорење. Тада је убрзање код успореног кретања  a . У том случају зависност
брзине од времена има облик:

v  v0  a t .
Анализирати пример 1: Равномерно променљиво кретање тела са почетном брзином v0  2 m/s и
убрзањем a  0.2 m/s 2 .
Ученик на табли одређује брзину тела након 20 секунди:

v  v0  a t  2

m
m
m
 0,2 2  20 s  6 .
s
s
s

Навести ученике на закључак да се у првих 20 секунди брзина променила за 4 m/s и да се за исту
вредност мора променити сваких наредних 20 секунди.
Ученик на табли попуњава табелу зависности брзине тела од времена протеклог од почетка кретања
за првих 80 секунди кретања тела.

t [s]

0

20

40

60

80

v [m/s]

2

6

10

14

18

Други ученик црта график зависности брзине од времена

Нагласити да је почетна брзина тела једнака нули, график би очигледно пролазио кроз координатни
почетак.
Навести ученике на закључак да би већем убрзању одговарао стрмији график.
Завршни део часа
Казати да за домаћи задатак ученици требају да анализирају пример 2 из уџбеника – да прикажу
табеларно и графички зависност брзине од времена код равномерно успореног кретња.
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Нагласити да треба да посматрају кретање у првих 80 секунди тела које се креће почетном брзином
v0  15 m/s и са убрзањем a  0,25 m/s 2 .
Дати инструкције – да поступе слично као у претходном примеру. Продискутовати евентуалне
нејасноће
Провера остварених исхода






Исправно закључивање о карактеру равномерно убрзаног кретања
Успешно успостављање веза између убрзања и времена и брзине и времена
Успешно цртање графика зависности убрзања и брзине од времена
Разумевање разлике између формула са убрзањем и успорењем
Исправно одређивање односа нагиба графика зависности брзине од времена за различито
убрзана кретања
 Тачно рачунање брзине у неком тренутку код равномерно убрзаног кретања
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, успостављање веза међу величинама на табли...)
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 7

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Зависност брзине
од времена

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о равномерно променљивом праволинијском кретању,
 утврђивања и провера знања о зависности брзине од времена код овог кретања (формуле,
графици),
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме шта су равномерно убрзано и равномерно успорено кретање,
 примени формулу зависности брзине од времена за решавање проблема у стварном животу,
 нацрта график зависности брзине од времена за ово кретање,
 разуме разлику између формула са убрзањем и успорењем,
 решава проблеме везане за равномерно променљива кретања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Подсећа на научено о равномерно
убрзаном кретању
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
слика и цртежа с циљем понављања и
утврђивања стечених знања која се
односе на равномерно убрзано кретање
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Кроз питања и одговоре подсетити ученике на научено о зависности брзине од времена код
равномерно убрзаног кретања.
Ученици на табли, уз помоћ осталих реферишу о домаћем задатку, решењу проблема 2 из уџбеника –
црта табелу са подацима и график.
Анализа кретања тела са почетном брзином v0  15 m/s и са убрзањем a  0,25 m/s 2 за првих 80
секунди кретања. Након 20 секунди од почетка кретања брзина тела ће бити
v  v0  a t  15

m
m
m
 0,25 2  20 s  10 .
s
s
s

Као за првих 20 секунди, брзина ће се смањивати за 5 m/s и за сваких наредних 20 секунди.

t [s]

0

20

40

60

80

v [m/s]

15

10

5

0

–5
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Сумирати особине графика зависности брзине од времена код равномерно променљивог кретања.
График
 је растући код убрзаног, а опадајући код успореног кретања,
 је стрмији ако је апсолутна вредност убрзања већа,
 пролази кроз координатни почетак ако је почетна брзина нула.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о убрзању тела и зависности брзне од времена код
равномерно убрзаног кретања.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.17. Човек се креће 10 s равномерно убрзано убрзањем 1 m/s 2 . Колика му је крајња брзина,
ако је почетна износила 2 m/s?
v  v0  a t  2

m
m
m
 1 2  10 s  12 .
s
s
s

Задатак 1.20. Два тела се крећу равномерно убрзано без почетне брзине. Исту брзину прво тело
достиже за два пута краће време од другог тела. Колики је однос убрзања првог и другог тела?
Ученик на табли одређује достигнуте брзине тела:

v  a1 t1 и

v  a2 t 2 ,

Изједначавањем брзина добија тражени однос:

a1 t 2
  2.
a 2 t1
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Задатак 1.24. Мајка почиње да трчи убрзањем 0,2 m/s 2 . После 10 s за њом, из исте почетне тачке,
креће ћерка убрзањем 0.3 m/s 2 . После ког времена ћерка и мајка имају једнаке брзине? Колико је тада
растојање између њих?
Ученик који разуме како изразити односе времена кретања мајке и ћерке пише на
табли зависности њихових брзина од времена. Ако се мајка креће време t, ћерка се
креће време t - Δt :

,

vm  a m t m и vć  ać (t m  Δt ).

,
,

Други ученик из једнакости брзина am t m  ać (t m  Δt ) добија њихова времена
кретања до изједначавања брзина:
мајке t m 

ać Δt
 30 s, и ћерке tć  t m  Δt  20 s.
ać  a m

Трећи ученик одређује растојање између њих. Оно је у том тренутку је једнако разлици њихових пређених
путева:

d  sm  sć 

1
1
1
1
a m t m2  a ć t ć2  0,2 m/s 2  (30 s) 2  0,3 m/s 2  (20 s) 2  30 m.
2
2
2
2

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.63.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања на тему равномерно променљивог кретања тела
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 8

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Зависност
пређеног пута од времена. Зависност брзине од пређеног пута

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је упознавање ученика са:
 равномерно променљивим праволинијским кретањем,
 зависношћу пређеног пута од времена код овог кретања,
 квалитативним графиком зависности пређеног пута од времена код овог кретања,
 зависношћу брзине од пређеног пута,
 могућношћу изражавања формула за равномерно променљиво кретање преко убрзања или
успорења.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме шта су равномерно убрзано и равномерно успорено кретање,
 примени формулу зависности пута од времена за решавање проблема у стварном животу,
 примени формулу зависности брзине од пута за решавање проблема у стварном животу,
 нацрта график зависности брзине од времена за ово кретање,
 разуме разлику између формула са убрзањем и успорењем,
 решава проблеме везане за равномерно променљива кретања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Анализа домаћих задатка
Укратко подсећа на научено о убрзању
и зависности брзине од времена код
равномерно убрзаног кретања
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
уочавање односа између брзине,
пређеног пута, убрзања и времена
Усмерава ученике при извођењу
формула зависности пређеног пута од
времена и брзине од пређеног пута
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Учествују у анализи домаћег задатка
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, постављају питања, повезују,
закључују, записују
Изводе односе између брзине, пређеног
пута, убрзања и времена
Цртају графике зависности брзине од
времена
Решавају задатке

Слушају, размишљају, питају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о равномерно променљивом
кретању.
Главни део часа
Нацртати општи облик графика зависности брзине од
времена код равномерно убрзаног и равномерно
успореног кретања.
Кроз разговор подсетити ученике да је пут који тело
пређе у неком временском интервалу једнак површини
испод графика зависности брзине од времена у том
временском интервалу.
Неколико ученика на табли одређују те површине,
односно формуле зависности пређеног пута од
времена.

(v  v 0 )
, па пошто је
2
v  v0  a t , зависност пређеног пута од времена код
равномерно убрзаног кретања има облик:
Убрзано кретње:

s  v0 t 

1
s  v0 t  a t 2 .
2
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Ученици закључују да, ако је почетна брзина тела нула (v0  0) , важи:
s

1 2
at .
2

 (v  v 0 ) t 
Слично, ученици на табли показују да код равномерно успореног кретања важи: ( v0 t  
,
2



v  v0  a t , односно:
1
s  v0 t  a t 2 ,
2

где је a успорење, односно апсолутна вредност убрзања.
Нагласити да некада време кретања тела није познато, нити нас интересује, па је згодно наћи
формулу која повезује брзину и пређени пут.
Ученици на табли изводе одговарајуће формуле изражавањем времена из једне формуле ( v  v0  a t )
и уврштавањем у другу ( s  v0 t 

1 2
a t ):
2



v  v0  a t

t

v  v0
, па је
a

v  v0 v  v0 
vv  v02 v 2  2vv0  v02
1
s  v0 t  a t 2  v0

 0

2
a
2a
a
2a
2

s

2vv0  2v02  v 2  2vv0  v02 v 2  v02

2a
2a



2 a s  v 2  v02 .

Из последње једначине може се добити зависност брзине од пређеног пута:

v 2  v02  2 a s

или

v  v02  2 a s .

Кроз разговор навести ученике на закључак како ове зависности изгледају ако се успорено кретање
описује помоћу успорења a , односно апсолутне вредност убрзања:

v 2  v02  2 a s

или

v  v02  2 a s .

Важно је нагласити поново: У једначинама које описују равномерно успорена кретања преко
успорења,

v  v0  a t ,

s  v0 t 

1 2
at ,
2

a представља успорење, тј. апсолутну вредност убрзања.

v  v02  2 a s ,
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Завршни део часа
Казати да за домаћи задатак ученици требају да анализирају пример 3 из уџбеника – зависност
пређеног пута од времена код равномерно убрзаног кретања.
Нагласити да табеларно прикажу податке и у график само уцртају одговарајуће тачке, без цртања
графика кроз њих
Продискутовати евентуалне нејасноће
Провера остварених исхода







Исправно закључивање о карактеру равномерно убрзаног кретања
Успешно успостављање веза између пређеног пута и времена
Успешно успостављање веза између брзине и пређеног пута
Разумевање разлике између формула са убрзањем и успорењем
Тачно рачунање пређеног пута и брзине ако су дати потребни подаци
Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, успостављање веза међу величинама на табли...)

Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 9

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Зависност пута од
времена и зависност брзине од пута

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о равномерно променљивом праволинијском кретању,
 утврђивања и провера знања о зависности пређеног пута од времена код овог кретања,
 утврђивања и провера знања о зависности брзине од пређеног пута код овог кретања,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме шта су равномерно убрзано и равномерно успорено кретање,
 примени формулу зависности пута од времена за решавање проблема у стварном животу,
 примени формулу зависности брзине од пута за решавање проблема у стварном животу,
 нацрта график зависности брзине од времена за ово кретање,
 разуме разлику између формула са убрзањем и успорењем,
 решава проблеме везане за равномерно променљива кретања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Подсећа на научено о равномерно
убрзаном кретању
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
слика и цртежа с циљем понављања и
утврђивања стечених знања која се
односе на зависност пута од времена и
брзине од пута код равномерно
убрзаног кретања
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
По потреби, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Кроз питања и одговоре подсетити ученике на научено о равномерно убрзаном кретању.
Ученици на табли, уз помоћ осталих, реферишу о домаћем задатку, решењу проблема 3 из уџбеника –
црта табелу са подацима и график.
Анализа кретања тела са почетном брзином v0  0,2 m/s и убрзањем a  0,01 m/s 2 . за првих 80
секунди кретања.
Један ученик на табли рачуна пређене путеве и црта табелу

t [s]

0

20

40

60

80

s [m]

0

6

16

30

48

Други ученик црта график и провлачи криву кроз тачке.
Навести ученике на закључке:
 да ова зависност није линеарна,
 да са протицањем времена график постаје стрмији, што
одговара већој брзини тела.
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Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о убрзању тела и зависности брзне од времена код
равномерно убрзаног кретања.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.17. Човек се креће 10 s равномерно убрзано убрзањем 1 m/s 2 . Колика му је крајња брзина,
ако је почетна износила 2 m/s?
v  v0  a t  2

m
m
m
 1  10 s  12
2
s
s .
s

Задатак 1.21. Тело се креће равномерно успорено успорењем 5 m/s 2 . Колики пут пређе док му се
брзина не смањи са 10 m/s на 4 m/s?
v 2  v 02  2as,

s

v 02  v 2
 8,4 m.
2a

Задатак 1.23. На 50 m од раскрснице возач, који се кретао брзином 60 km/h , почиње да кочи због
чега се до раскрснице креће равномерно успорено успорењем 2 m/s 2 . Колико дуго пролази кроз
раскрсницу, широку 20 m, ако се кроз њу креће равномерно?
Један ученик одређује брзину аутомобила на улазу у раскрсницу: v  v02  2as .
Други ученик одређује време проласка кроз раскрсницу: t 

d

v

d
v 02  2as

 2,27 s.

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.57.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања на тему равномерно променљивог кретање тела
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
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 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 10

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Равномерно променљиво праволинијско кретање

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о равномерно променљивом праволинијском кретању,
 утврђивања и провера знања о зависности брзине од времена код овог кретања (формуле,
графици),
 утврђивања и провера знања о зависности пређеног пута од времена код овог кретања,
 утврђивања и провера знања о зависности брзине од пређеног пута,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме шта су равномерно убрзано и равномерно успорено кретање,
 примени формулу зависности брзине од времена за решавање проблема у стварном животу,
 примени формулу зависности пута од времена за решавање проблема у стварном животу,
 примени формулу зависности брзине од пута за решавање проблема у стварном животу,
 нацрта график зависности убрзања од времена за ово кретање,
 нацрта график зависности брзине од времена за ово кретање,
 разуме разлику између формула са убрзањем и успорењем,
 решава проблеме везане за равномерно променљива кретања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Подсећа на научено о равномерно
убрзаном кретању
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
слика и цртежа у циљу понављања и
утврђивања стечених знања која се
односе на равномерно променљива
кретања
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума (или ученике дели у
групе) усмеравајући их да правилно
примене стечена знања при њиховом
решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли
Разговарају, размењују идеје,
договарају се и презентују (уколико
раде задатке у групи)

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о равномерно променљивом кретању.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
У складу са расположивим временом ученици решавају задатке:
 на табли уз помоћ осталих ученика или
 у групама, реферишући решења, дискутујући евентуалне грешке и посебно дискутујући
различито добијена тачна решења
Задатак 1.19. Крећући се равномерно успорено, успорењем 0,2 m/s 2 , Милан се заустави након 10 s.
Одредити Миланову почетну брзину.
v  v0  at ,

v0  at  2 m/s.

Задатак 1.22. Почетна брзина тела је 5 m/s. За 8 s од почетка кретања брзина тела се смањи за 60 %.
Одредити крајњу брзину и убрзање тела.
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v  v0 

60
v 0  v 0  0.6v 0  0.4v 0 ,
100

Задатак 1.26. Мотоцикл почетне брзине 5 m/s, креће се 10 s убрзањем 2,5 m/s 2 . Нацртати графике
зависности убрзања и брзине од времена. Одредити пређени пут мотоцикла за то време.
Први ученик црта график зависности убрзања од времена.

Други ученик аналитички одређује крајњу брзину и пређени пут v  vo  a t  30 m/s, s  vo t 

at2
 175 m.
2

Трећи ученик црта график зависности брзине од времена.
Ученик који зна да је пређени пут једнак одговарајућој површини налази пређени пут на други начин
25 m/s  10 s
s  5 m/s  10 s 
 175 m.
2

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задаци 1.59 и 1.64.
Рећи ученицима да за следећи час понесу лењире или троуглове
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања на тему равномерно променљивог кретања тела
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 11

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Кинематика равномерног и равномерно променљивог
праволинијског кретања

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, рекапитулација, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, лењир

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о равномерном и равномерно променљивом кретању,
 утврђивања и провера знања о зависности убрзања од времена код равномерног и равномерно
променљивог кретања (формуле, графици),
 утврђивања и провера знања о зависности брзине од времена код равномерног и равномерно
променљивог кретања (формуле, графици),
 утврђивања и провера знања о зависности пређеног пута од времена код равномерног и
равномерно променљивог кретања,
 утврђивања и провера знања о зависности брзине од пређеног пута код равномерног и
равномерно променљивог кретања,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме шта су равномерно и равномерно променљиво кретање,
 примени формуле зависности брзине од времена за решавање проблема у стварном животу,
 примени формуле зависности пута од времена за решавање проблема у стварном животу,
 примени формуле зависности брзине од пута за решавање проблема у стварном животу,
 нацрта график зависности убрзања од времена за ова кретања,
 нацрта график зависности брзине од времена за ова кретања,
 разуме разлику између формула са убрзањем и успорењем,
 решава проблеме везане за равномерна и равномерно променљива кретања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Подсећа на научено о кретањима
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
слика и цртежа у циљу понављања и
утврђивања стечених знања о
механичком кретању
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
По потреби, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаће задатке.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика о наученом о механичком кретању.
Рекапитулирати стечена знања о наученом о механичмом кретању:
 тренутној и средњој брзини тела,
 векторском карактеру брзине,
 убрзању тела,
 равномерно убрзаном кретању тела.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Задатак 1.18. Мотор се креће равномерно успорено, успорењем 2 m/s 2 . Колики пут прелази до
заустављања, ако му је почетна брзина износила 10 m/s?
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Задатак 1.47. Хеликоптере лети од Зрењанина до Вршца
25 min, задржава се у Вршцу 10 min, и наставља пут ка
Белој Цркви до које стиже за 12 min. Колика је
приближно средња брзина лета хеликоптера између
Зрењанина и Беле Цркве ако су његове путање између
градова приближно праволинијске? Удаљености између
градова одредите са приложене карте користећи знања из
географије.
Ученик на табли записује удаљеност Вршца од Зрењанина коју на
карти лењиром мере остали ученици (средњу вредност)
Она износи приближно 72 mm.
Ученици анализирају даљинар на карти: 15 mm на карти одговара удаљености од 20 km.
Из пропорције 15 mm : 20 km  72 mm : x ученик одређује тражену удаљеност: y 

Други ученик на сличан начин одређује удаљеност Беле Цркве од Вршца: y 

20 km 19 mm
 25,3 km.
15 mm

20 km 19 mm
 25.3 km.
15 mm

Ученик који зна да те удаљености одговарају пређеним путевима, и да треба узети у обзир стајање хеликоптера, одређује
средњу брзину на целом путу:
vsr 

96 km  25,3 km
121,3 km 121,3 km
km


 154,9
.
h
25 min  10 min  12 min
47 min
h
47
60

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.70.
Провера остварених исхода
 Тачни одговори на постављена питања на тему равномерно и равномерно променљиво
кретање тела
 Исправна анализа задатих проблема
 Тачно решен рачунски задатак
 Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација






Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
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 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VI I

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 12

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жлеб

ТИП ЧАСА

лабораторијска вежба

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка и практичан рад

ОБЛИЦИ РАДА

рад у паровима или групама
наведена у детаљном упутству за израду вежбе у практикуму

НАСТАВНА СРЕДСТВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА

У циљу обнављања и утврђивања знања и стицања умења о равномерно убрзаном кретању:
 измерити убрзање куглице за три различита угла стрме равни (око 1, 2 и 3 ),
 показати да убрзање куглице расте са повећавањем угла стрме равни,
 проценити грешке мерења времена и пређеног пута,
 правилно записати резултате мерења.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мери пређени пут и време његовог прелажења,
 одреди средње убрзање тела,
 табеларно представи резултате мерења,
 из добијених резултата изведе закључак о зависности убрзања куглице од угла стрме равни,
 процени грешке мерења времена и пређеног пута,
 правилно запише резултате мерења.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенија за учење,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
комуникација,
сарадња.

44
Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кроз разговор ученике подсећа на
начин мерења пређеног пута, времена
кретања, убрзања и на њихове јединице
Ствара подстицајну атмосферу за
лабораторијску вежбу
Истиче циљ и задатак вежбе
Контролише прибор
Формира групе (или парове)
Упућује ученике на практикум
и усмерава пажњу на упутство
Даје инструкције
Прати рад, помаже, коментарише,
подстиче и скреће пажњу на битно
Слуша и коригује извештавања ученика
Вреднује залагање ученика у оквиру
групе

Главни

Завршни

Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, упознају се са прибором
Прате инструкције наставника
Деле задужења у оквиру групе
Пажљиво читају текст упутства
и поступају по њему
Мере пређени пут и времена његовог
преласка (три пута)
Одређују средње убрзање
Резултате уписује у табелу
Рачунају грешке директних мерења
Правилно записују резултат мерења
Активно учествују у анализи резултата
Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају и доприносе анализи
резултата

ТОК ЧАСА
Детаљна упутства за извођење вежбе и начин обраде резултата мерења дати су у практикуму
Провера остварених исхода






Тачно мерени пређени путеви и времена њиховог преласка
Тачно одређене апсолутне грешке пута и времена
Правилно записани резултати мерења пута и времена
Издвојени исправни закључци о зависности убрзања од нагиба стрме равни
Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)

Евалуација











Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 13

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Мерење силе. Резултујућа сила. Закон инерције

ТИП ЧАСА

обрада и понављање градива шестог разреда

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона и практична

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, лоптица, динамометри

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је упознавање ученика са:
 силом и њеним векторским карактером,
 мерењем силе,
 одређивањем резултанте сила истог правца,
 повезаношћу силе која делује на тело и његовог убрзања,
 Законом инерције.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мери силу динамометром,
 сабира силе истог правца,
 повезује силу која делује на тело са његовим убрзањем,
 појаве из свакодневног живота објасни важењем Закона инерције.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о силама у
шестом разреду
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију
Кроз активну сарадњу са ученицима
подсећа их на научено у шестом
разреду о силама:
мерењу силе, њеним јединицама,
њеном векторском карактеру,
сабирању сила и Закону инерције.
Демонстрацијом кретања вертикално
бачене лоптице објашњава везу
убрзања и силе.
Повезује излагање о векторском
карактеру силе са знањима стеченим у
математици
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања, задатак и одговоре
проверава усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Учествују у анализи домаћег задатка
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Цртају резултујуће векторе силе
Бацањем лопте увис закључују о
односима вектора убрзања и силе
Решавају задатке

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Кроз питања и одговоре подсетити ученике о којим су силама учили у шестом разреду.
Нагласити да ће о силама детаљније учити у седмом разреду, као и њиховој вези са убрзањем тела.
Продискутовати домаће задатке.
Главни део часа
Кроз разговор подсетити ученике:
 Да силе могу довести до деформације тела и до промене
начина кретања тела и да је сила мера узајамног деловања
између два тела.
 На јединице за силу: њутн (N) килоњутн (1 kN  1000 N)
и милињутн (1 mN  0,001 N).
 Да је сила векторска величина.
 Да се интензитет силе мери динамометром.
 Да је тело у равнотежи када је резултанта свих сила које на
њега делују нула.
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 Да је динамометар у равнотежи када еластична сила опруге ( Fe ) и сила коју мери

динамометар (F ) имају исти интензитет и правац, али супротан смер па се поништавају.
 Да су те силе пропорционалне промени дужине опруге (l ) :

F  Fe  kl ,
где се коефицијент пропорционалности (k) назива крутост опруге и зависи од њених особина.
Кроз разговор подсетити ученике на начине одређивања резултујуће силе кроз примере.
Применити правило надовезивања вектора у најједноставнијем случају, када на тело делују две силе
истог правца.


  
Резултујућа сила ( FR ) је збир свих сила ( F1 , F2 , F3 , ...) које делују на тело, што се записује на
следећи начин:

 

FR  F1  F2  F3  ... .

Пример сабирања више сила истог правца, али различитих смерова, чији су интензитети F1  60 N,
F2  70 N, F3  20 N, F4  50 N, F5  30 N и F6  40 N.
Извести закључке:
Ако је правац и смер свих сила које се сабирају исти, правац и смер резултујуће силе је исти као
правац и смер тих сила, а интензитет јој је једнак збиру интензитета свих сила:

FR  F1  F2  F3  ... .
Ако је правац свих сила исти, али све силе немају исте смерове, згодно је груписати силе супротних
смерова. Посебно се сабирају све силе које делују у једном ( F2  F4  F6 ) , па у супротном смеру

( F1  F3  F5 ) .
У примеру је: FR  F2  F4  F6  F1  F3  F5  50 N .
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Смер резултујућег вектора је у смеру групе вектора чији је збир интензитета већи. У овом случају је
 

то смер вектора F2 , F4 и F6 .
Са слика извести закључке:


Ако силе F1 и F2 имају исти правац и смер интензитет резултанте сила је једнак збиру њихових
интензитета ( FR  F1  F2 ), а правац и смер су једнаки њиховим правцима и смеровима.


Ако силе F1 и F2 имају исти правац и супротне смерове (интензитет резултанте сила је једнак
разлици њихових интензитета ( FR  F1  F2 ), правац је исти као правац сила, а смер је у смеру силе
већег интензитета.


Ако силе F1 и F2 имају исте интензитете и правце, а супротне смерове, интензитет резултанте
сила је нула ( FR  0).
Кроз питања и одговоре подсетити ученике да је маса мера инертности тела и да јој је јединица
килограм (kg).
Подсетити ученике на Први Њутнов закон или Закон инерције који гласи: Тело остаје у стању
мировања или равномерног праволинијског кретања све док на њега не делује нека сила, односно


v  const , све док је FR  0 и да се кретање тела по престанку дејства других тела (сила) на њега
назива кретање по инерцији.
Нагласити да Закон инерције важи и ако на тело делује више сила, али је њихова резултанта једнака

нули ( FR  0).
Кроз пример кретања лоптице бачене вертикално
увис, повезати деловање силе на тело са променом
начина његовог кретања. Уз разговор извести
закључке:
Тело из мировања покреће сила саопштавајући му
брзину која има исти правац и смер као сила која
на њега делује.
Брзину тела повећава (убрзава га) деловање силе
која има исти правац и смер као брзина тела.
Брзину тела смањује (успорава га) деловање силе
истог правца, али супротног смера од брзине тела.
Правац и смер силе и убрзања које изазива та сила
су увек једнаки.
Завршни део часа

 Домаћи задатак: Задаци 1.76 и 1.77.

Провера остварених исхода
 Исправно мери силу

 Кроз питања и одговоре
усвојеност изложеног градива
 Урадити задатак 1.27.

проверити
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Исправно одређивање резултанте вектора силе истог правца
Исправно дефинише Закон инерције
Успешно повезује силу са убрзањем
Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, постављање питања...).

Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 14

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Мерење силе. Резултујућа сила. Закон инерције

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о силама и њиховом векторском карактеру,
 утврђивања и провера знања о мерењу силе,
 утврђивања и провера знања о одређивању резултанте сила истог правца,
 утврђивања и провера знања о повезаношћу силе која делује на тело и његовог убрзања,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мери силу,
 одређује резултанте сила истог правца,
 повезује силу која делује на тело са убрзањем тела,
 појаве из свакодневног живота објасни важењем Закона инерције.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Подсећа на научено о силама и њиховој
вези са убразањем
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
слика и цртежа с циљем понављања и
утврђивања стечених знања о силама,
њиховом мерењу и одређивању
резултанти сила
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
По потреби, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаће задатке.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о силама
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о силама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.28. Одредите графички резултанту сила на слици.

Ученик решава задатак на табли.

Задатак 1.82. На динамометар је окачена кофица масе mk  200 g. Колика се највећа запремина воде
сме насути у кофицу ако је опсег динамометра 5 N? Опсег мерног инструмента је највећа вредност
физичке величине коју може да измери.
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Ученик који зна да тежина кофе и воде мора бити мања од опсега динамометра пише на табли одговарајући однос

(mk  mv ) g  Fmax а ученик који зна одредити масу воде завршава задатак:
F

1

(mk  V ) g  Fmax , V   max  mk   310 cm 3  310 ml .
 g


Задатак 1.31. Конопац у фискултурној сали може да издржи силу затезања од 2 kN . Колико дечака,
сваки масе по m  45 kg, сме истовремено висити на конопцу?
Ученик који схвата да тежина n дечака ( Q  nmg ) не сме бити већа од дозвољене силе затезања конопца, решава задатак
на табли: nmg  Tmax , па је n 

Tmax
 4,53. Четворица.
mg

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.78.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 15

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Други Њутнов закон

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона и практична

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, комплет за демонстрацију Њутнових закона

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је упознавање ученика са Другим Њутновим законом.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме повезаност силе, масе, и убрзања,
 разуме Други Њутнов закон,
 појаве из свакодневног живота објасни важењем Другог Њутновог закона.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о силама и
убрзању
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
међусобној зависности силе, масе и
убрзања
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију
Повезује векторске карактеристике
силе и убрзања са знањима стеченим у
математици
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Учествују у анализи домаћег задатка
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Изводе закључке о међусобној
зависности силе, масе и убрзања
Повезују ове зависности са искуством
из живота
Решавају проблеме

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз питања и одговоре подсетити ученике о наученом о сили и убрзању.
Главни део часа
Навести ученике на закључак из искуства: јачом силом гурнете тело из мировања добија веће
убрзање, за краће време постиже неку брзину. Металној кугли брзина брже расте када је ближе
магнету. Другим речима,
јача сила за краће време врши одређену промену брзине тела, односно, јача сила даје телу веће
убрзање.
Навести на закључак да важи обрнуто при заустављању:
јача сила даје веће успорење телу, тј. веће негативно убрзање (по бројној вредности).
Подсетити ученике на научено у математици о пропорционалности и обрнутој пропорционалности.
Кажемо да су величине y и x пропорционалне ( y ~ x ) када важи:
y  k1 x .

Кажемо да су величине y и x обрнуто пропорционалне ( y ~ 1/x ) када важи:

y

k2
.
x

При томе k1 и k 2 морају бити константне.
Објаснити начин мерења убрзања и силе у огледу са колицима (a  2s / t 2 ).
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Објаснити ученицима да наведени експеримент није лако спровести у школским условима јер
кретање треба да буде довољно дуго да се динамометар уравнотежи. Коришћењем малих тегова
продужава се кретање, али до изражаја долазе силе трења које се не могу занемарити.
Казати да се описаним експериментом лако показује
да повећање силе два, три или пет пута, повећава и
убрзање два, три или пет пута. Другим речима да је
убрзање тела пропорционално сили која делује на
њега:

a~F .
Кроз примере навести ученике на закључак да је за
постизање неке брзине телима веће масе потребно дуже време, ако се убрзавају истом силом –
мотори великих камиона су снажнији од мотора тркачких аутомобила, много више им времена треба
да достигну једнаку брзину као аутомобил, односно, могу постићи мање убрзање од аутомобила.
На примерима оподсетити шта је инертност тела и да ако иста сила делује на два тела различитих
маса, веће убрзање, или успорење, добија тело мање масе.
Казати да се експериментом са колицима лако показује да повећање масе колица два, три или четири
пута доводи до смањења њиховог убрзања два, три или четири пута. Другим речима да је
убрзање тела обрнуто пропорционално њиховој маси:

a~

1
.
m

Сумирати са ученицима претходне закључке
 правац и смер силе и убрзања које изазива та сила су увек једнаки,
 убрзање тела је пропорционално сили која делује на њега и
 убрзање тела је обрнуто пропорционално његовој маси,
и објединити их у Други Њутнов закон:
Убрзање тела је пропорционално сили која на њега делује, а обрнуто пропорционално маси
тела:


 F

a  , oдакле је F  m a .
m
Формулисати и други облик Другог Њутновог закона:
Сила која делује на тело једнака је производу масе тог тела и убрзања које тело добија
деловањем те силе.
Нагласити једнакост праваца и смерова силе и убрзања.
Ученик на табли изражава њутн преко јединица основних физичких величина: 1 N  1 kg 

m
.
s2

Казати да сила од једног њутна даје телу масе један килограм убрзање од једног метра у секунди на
квадрат.
Казати ученицима да гурају књигу неком силом по столу делујући у различитим нападним тачкама
по различитим правцима. Навести их на закључак да у већини случајева долази до обртања (ротације)
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књиге и ако под дејством силе долази до обртања (ротације), или деформације тела, различити
делићи тела се крећу различитим брзинама и убрзањима.
Нагласити да Други Њутнов закон у наведеном облику описује понашање материјалне тачке и
крутих тела која не ротирају, а да ће у старијим разредима учити законе који описују деловање
силе на тела која при томе ротирају.
Уопштити Други Њутнов закон на деловање више сила на тело:


 FR

a
FR  m a .
и
m
Завршни део часа
 Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
 Урадити задатак 1.32.
 Домаћи задатак: Задаци 1.83 и 1.84.
Провера остварених исхода





Исправно дефинише Други Њутнов закон
Успешно повезује силу, масу и убрзање на примерима из живита
Исправно дефинише Други Њутнов закон
Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, постављање питања...)

Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 16

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Други Њутнов закон

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о вези силе, масе и убрзања,
 утврђивања и провера знања о Другом Њутновом закону,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме повезаност силе, масе, и убрзања,
 разуме Други Њутнов закон,
 појаве из свакодневног живота објасни важењем Другог Њутновог закона.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о Другом
Њутновом закону
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
односа силе, масе и убрзања
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
По потреби, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаће задатке.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о Другом Њутновом закону.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о силама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.33. Тело масе m  30 kg креће се брзином 10 km/h. Колика сила треба да делује на тело да
би му брзину повећала на 25 km/h за 30 s?
F  ma  m

v 2  v1
 4,17 N.
t

Задатак 1.34. Коцку од алуминијума страница 20 cm вуче сила од 30 N. Колико је убрзање коцке?
Остале силе које делују на коцку су занемарљиве или се поништавају. Густина алуминијума је

  2700 kg/m 3 .
Ученик који зна одредити масу тела одрeђује је на табли m  V   l 3.
Други ученик одређује убрзање a 

F
F
m

 1,39 2 .
m l3
s
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Задатак 1.35. Приликом отварања падобрана брзина падобранца се смањи са v1  60 m/s на

v2  5 m/s за t  1,2 s. Колико је убрзање, а колико успорење падобранца? Проценити колика сила
отпора ваздуха кочи падобранца масе m  80 kg .
Први ученик одређује убрзање, односно успорење : a 

v 2  v1
m
 45,8 2 ,
t
s

a   45,8

m
s2

.

Други ученик одређује силу отпора средине: Fot  ma   3667 N  3,667 kN.
Нагласити да су убрзање (а) и успорење ( a  ) означени различито, а да се много чешће означавају исто (а) пошто се лако
разликује када се ради о успорењу, а када о убрзању.

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.78.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?

Припрема часа
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ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 17

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Динамика равномерно променљивог кретања

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је упознавање ученика са:
 условима под којима се тело креће равномерно или равномерно убрзано праволинијски,
 графичким приказом зависности брзине од времена код овог кретања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме да се тело креће равномерно праволинијски или мирује, ако је резултујућа сила која на
њега делује једнака нули,
 разуме да се тело креће равномерно убрзано ако на њега делује константна сила (резултанта),
 графички прикаже зависност брзине од времена код равномерног и равномерно убрзаног
кретања,
 препозна разлике између проучаваних графика код убрзаног и успореног кретања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о Другом
Њутновом закону
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
условима под којима се тело креће
равномерно или равномерно убрзано
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију
Повезује цртање графика са знањима
стеченим у математици
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Учествују у анализи домаћег задатка
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Изводе закључке о условима под
којима се тело креће равномерно
убрзано
Цртају и коментаришу графике
Решавају проблеме

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз питања и одговоре подсетити ученике о наученом о Другом Њутновом закону.
Главни део часа
Кроз разговор навести ученике на закључак: Пошто је маса тела константна, да би убрзање било
константно, мора и њихов производ, сила, бити константна код равномерно убрзаног праволинијског
кретања.




m  const , ако је a  const , мора бити F  m a  const .

Односно да ако на тело не делује никаква сила ( F  0) или ако се поништавају силе које делују на


тело ( FR  0), убрзање ће му бити такође нула ( a  0 ) – кретаће се константном брзином ( v  const ),
тј. равномерно праволинијски или ће мировати.
Нагласити да је за одредђивање брзине тела у неком тренутку и пута који тело пређе за неко време,
потребно знати почетну брзину тела и силе које на њега делују.
Напоменути да највеће потешкоће при решавању проблема кретања представља одређивање свих
сила које делују на посматрано тело.
Посматрати сложено кретање тела масе m1  5 kg које је у почетном тренутку мировало. Првих

t1  15 s на тело делује сила F1  1,5 N. Наредних t 2  10 s на тело не делују силе ( F2  0 N), да би
након тога t 3  20 s на тело деловала сила F3  1 N у супротном смеру од смера кретања. Ученици
на табли цртају график зависности и брзине овог тела од времена, претходно одредивши потребне
величине из познатих. Графици силе и убрзања су за додатну наставу, а цео рачун за све ученике.
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Први део пута: Тело се креће убрзањем
m
1,5 kg 2
F 1,5 N
s  0,3 m .
a1  1 

m 5 kg
5 kg
s2
Брзина тела након t1  15 s износи

v1  a1t1  0,3

m
s2

 15 s  4,5

m
.
s

Други део пута:
Убрзање тела износи

a2 

F2
m
0 2 ,
m
s

па се тело креће равномерно брзином

v2  v1  4,5

m
.
s

Трећи део пута:
Тело се креће убрзањем (успорено)

a3 

F3  1 N


m
5 kg

m
s 2  0,2 m .
5 kg
s2

 1 kg

Крајња брзина тела износи

v3  v0  at 3  4,5

m
m
m
 0,2 2  20 s  0,5 .
s
s
s

Подсетити на раније научено, а што се види и из примера – да су графици зависности брзине од
времена праве линије
– паралелне временској оси код равномерног кретања,
– стрмије ако је убрзање веће по апсолутној вредности.
Завршни део часа
 Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
 Домаћи задатак: Задатак 1.38.
Провера остварених исхода





Исправно дефинише Други Њутнов закон
Исправно закључује о каратеру сила које доводе до равномерно променљивог кретања тела
Познаје разлике између проучаваних графика код убрзаног и успореног кретања
Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, постављање питања...).

Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
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Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 18

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Динамика равномерно променљивог кретања

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о условима под којима се тело креће равномерно убрзано,
 утврђивање и провера знања о графичком приказу зависности брзине од времена код овог
кретања,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме да се тело креће равномерно убрзано ако на њега делује константна сила (резултанта),
 графички прикаже зависности брзине од времена код овог кретања,
 препозна разлике између проучаваних графика код убрзаног и успореног кретања,
 примени стечна знања на решавање проблема.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о условима
за равномерно убрзано кретање тела
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
односа силе, масе и убрзања код
равномерно убрзаног кретања
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаће задатке.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о Другом Њутновом закону,
посебно о условима под којима се тело креће равномерно убрзано.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о силама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.36. Први човек вуче колица по хоризонталној подлози. У једном тренутку други човек у
колица убаци тело масе 5 kg. Човек који вуче колица при томе не мења интензитет силе којом вуче
колица. Одредити масу колица ако је убрзање колица после убацивања тела смањено за једну
трећину. Трења занемарити.
2
Први ученик примењује Други Њутнов закон на оба случаја: F  m k a1 и F  (mk  mt ) a2  (mk  mt ) a1 .
3
2
2
2
Други ученик завршава задатак: mk a1  (mk  mt ) a1, mk  mk  mt , mk  2 mt  10 kg.
3
3
3
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Задатак 1.37 (модификован, без графика силе и убрзања). На
слици је нацртан график зависности брзине тела од времена.
Напишите особине кретања у посматраним временским
интервалима. Маса тела је 2 kg. Колики пут тело прелази за цело
посмaтрано време?
Неколико ученика парцијално решава задатак.
а) Првих 20 s тело мирује. Значи да на њега не делује никаква резултујућа сила, па му је и убрзање нула.
б) Наредних 40 s тело се креће равномерно убрзано.

v 4 m/s
m
m

 0,1 2 , F  m a  2 kg  0.1 2  0,2 N.
t
40 s
s
s
в) Наредних 20 s тело се креће равномерно. Убрзање му је нула, и на њега не делује никаква сила.
г) Последњих 20 s тело се креће равномерно успорено.
v  v0  a t ,

v  v0  a t , a 

a  

v0
4 m/s
m

 0,2 2 ,
t
20 s
s

F   m a   2 kg  (0,2

m
s2

)  0,4 N .

Пут који тело пређе за посматрано време једнак је површини испод графика зависности брзине од времена. Очигледно,
она је једнака збиру површина два троугла и једног правоугаоника:
40 s  4 m/s
20 s  4 m/s
s
 20 s  4 m/s 
 200 m .
2
2

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задаци 1.85 и 1.87.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 19

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Њутнови закони и системи тела. Њутнови закони и правци у
простору

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је упознавање ученика са:
 спољашњим и унутрашњим силама за систем тела,
 применом Њутнових закона на системе тела,
 применом Њутнових закона на правце у простору.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме како се Њутнови закони могу применити на кретање више тела истовремено,
 разликује које су унутрашње, а које спољашње силе у систему тела,
 разуме како се Њутнови закони могу применити истовремено на кретање дуж више праваца у
простору,
 препознаје које силе делују дуж одређеног правца.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о Другом
Њутновом закону
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства
уочавање и извођење закључака
односима тела у систему тела и
кретању тела дуж различитих праваца
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Учествују у анализи домаћег задатка
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Изводе закључке о односима
појединачних тела у систему тела, и
кретању тела дуж различитих праваца
Решавају проблеме

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз питања и одговоре подсетити ученике о наученом о Другом Њутновом закону и Закону акције и
реакције.
Главни део часа
Дефинисати систем тела, унутрашње и спољшње силе.
Нагласити да се Њутноци закони могу применити истовремено на систем тела и појединачна тела из
система. Илустровати на примеру из уџбеника.
Посматрајмо систем од два тела маса m1 и m2 која су спојена неистегљивом нити занемарљиве масе.

Нека тела по хоризонталној подлози вуче сила F . Пошто је нит неистегљива, не мења се растојање
између било које две тачке истог, или различитих тела.
Нагласити еквивалентност тела и сила на сликама.
У првом случају делујући једно на друго
 оба тела затежу нит између њих. Зато се унутрашње силе у
систему називају силе затезања нити T . Унутрашње силе у другом случају су силе којима међусобно



делују делови тела ( F12 и F21 ). Вучна сила F је за посматранe системe тела спољашња сила.

Кроз
понављање
Закона
акције
и
реакције,
навести
ученике
на
закључак
да
на
тела
делују
силе
T,и



 T и да је однос сила у другом случају F21   F12 .

Навести ученике на закључак да је убрзање система и појединачних тела једнако (a). Ученици на
табли пишу Други Њутнов закон за цео систем и појединачна тела.

69
Систем са слике 1.21а

Систем са слике 1.21б

Цео систем

F  m a  (m1  m2 ) a

F  m a  (m1  m2 ) a

Тело 1 (део 1)

F  T  m1 a

F  F21  m1 a

Тело 2 (део 2)

T  m2 a

F12  m2 a

Кроз разговор са ученицима извести закључке:
– Убрзање система и тела која га чине можемо најлакше одредити применом Другог Њутновог
закона на кретање система као целине.
– Ако нас занимају унутрашње силе у систему можемо применити Други Њутнов закон на цео
систем и на једно од тела из система (лакше) или на оба тела.
До сада смо посматрали праволинијска кретања тела на која делују силе само дуж правца кретања.
Лако се може показати да Њутнови закони важе посебно за било који правац у простору. Задржаћемо
се само на Другом Њутновом закону.
Казати да Њутнови закони важе за било који правац у простору, али да се за описивање кретања тела
најчешће користе два међусобно нормална правца – ако је подлога хоризонтална, хоризонтални и
вертикални, а ако је подлога коса, као на стрмој равни, правац косе подлоге и правац нормалан на њу
(сто ће касније учити).

Илустровати на примеру из уџбеника.
Ученици на табли пишу Други Њутнов закон хоризонтални и нормални правац.
Правац

Систем

Тело 1

Тело 2

Хоризонтални

F  Ftr1  Ftr2  (m1  m2 ) a

F  Ftr1  T  m1 a

T  Ftr2  m2 a

Вертикални

N1  N 2  m1 g  m2 g  0

N1  m1 g  0

N 2  m2 g  0

Нагласити да је претпостављено да се тела и подлога не крећу убрзано по вертикали, па је резултанта
сила у вертикалном правцу нула и да ће касније учити шта се дешава када се подлога креће убрзано
по вертикали (лифт).
Завршни део часа
 Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
 Домаћи задатак: Задатак 1.91.
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Провера остварених исхода





Исправно примењује Други Њутнов закон на систем тела и појединачна тела у систему
Исправно примењује Закон акције и реакције при међусобном деловању тела из система
Исправно примењује Други Њутнов закон на кретање тела по хоризонтали и вертикали
Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, постављање питања...)

Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 20

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Њутнови закони и системи тела. Њутнови закони и правци у
простору

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о спољашњим и унутрашњим силама за систем тела,
 утврђивање и провера знања о примени Њутнових закона на системе тела,
 утврђивање и провера знања о примени Њутнових закона на правце у простору,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 примени Њутнове законе на кретање више тела истовремено,
 разликује унутрашње и спољашње силе у систему и правилно на њих примењује Други
Њутнов закон,
 правилно примењује Њутнове законе на кретања дуж више праваца у простору,
 препознаје силе које делују дуж одређеног правца у простору,
 решава проблеме применом Другог Њутновог закона на системе тела и правце у простору.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.

72
Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о
применуи Њутнових закона на системе
тела и правце у простору
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
система тела и њиховог међусобног
деловања, као и кретања тела у
различитим правцима
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаће задатке.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о Њутновим законима и њиховој
примени на системе тела и кретања дуж међусобно нормалних праваца.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о силама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.42. Дечак гура квадар масе 2 kg силом од 10 N. Испред овог
квадра се налази други квадар масе 1,5 kg, као на слици. Коликом силом
први квадар гура други? Трења занемарити.
Ученик који зна да треба посматрати оба тела заједно и само једно од њих на табли
решава задатак уз асистенцију осталих ученика.

F1  (m1  m2 ) a .

F2  m2 a .

F2  m2 a 

m2 F1
 4,3 N .
m1  m2

Нагласити да се почетак вектора силе најчешће веже за нападну тачку силе, као што је приказано на првом цртежу, али
се често крај вектора силе црта тако да завршава у нападној тачки.
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Задатак 1.44. Два тела маса M  1kg и m  0,4 kg повезана су неистегљивим
концем преко котурова, као на слици. Масе конца и котурова су занемарљиве, као и
све силе трења. Одредити убрзања оба тела и силу затезања у концу.
Више ученика парцијано решава задатак.
интензитета T  T .

Пошто је конац неистегљив, сила затезања је свуда једнаког

Ако претпоставимо да се тело масе M спушта, Други Њутнов закон за оба тела гласи:

Mg  2T  Ma1 и T  mg  ma 2 .
Пошто је конац неистегљив, за време t за које тело M пређе пут s1 , тело m пређе двоструко
дужи пут s 2  2s1 .
Пошто је s 2 

1
1
a2 t 2 и s1  a1t 2 ,
2
2

лако се показује да је a 2  2a1 . Из претходних једначина добија се: T  mg  2ma1 .
Елиминисањем силе затезања конца добија се:
a1 

M  2m
m
g  0,75 2
M  4m
s

и

a2  2a1  1,5

m
.
s2

Сила затезања се може добити заменом убрзања у једну од једначина за Други Њутнов закон, н пример T  mg  ma 2 ,
одакле је:

T  m( g  a 2 )  4,52 N.
Напоменути: Ако је M  2m , убрзање је негативно, па је убрзање супротног смера од претпостављеног, тј. тело масе M
се подиже, а тело масе m се спушта. Ако је M  2m , систем је у равнотежи.

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.95.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација





Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
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Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 21

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Провера Другог Њутновог закона

ТИП ЧАСА

лабораторијска вежба

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка и практичан рад

ОБЛИЦИ РАДА

рад у паровима или групама
наведена у детаљном упутству за израду вежбе у практикуму

НАСТАВНА СРЕДСТВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА

У циљу обнављања и утврђивања знања и стицања умења о Другом Њутновом закону:
 измерити масе тела која се убрзавају,
 измерити путеве и времена за која тела пређу те путеве,
 проценити грешке мерења времена и пређеног пута,
 правилно записати резултате мерења,
 показати да се убрзања добијена мрењем и коришћењем Другог Њутновог закона мало
разликују због грешака мерења.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мери пређени пут и време његовог прелажења,
 одреди средње убрзање тела,
 табеларно представи резултате мерења,
 из добијених резултата изведите закључак о важењу Другог Њутновог закона,
 процени грешке мерења времена и пређеног пута,
 правилно запише резултате мерења.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:







компетенија за учење,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
комуникација,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кроз разговор ученике подсећа на
начин мерења масе, пређеног пута,
времена кретања, убрзања и на њихове
јединице
Ствара подстицајну атмосферу за
лабораторијску вежбу
Истиче циљ и задатак вежбе
Контролише прибор
Формира групе (или парове како
ученици седе)
Упућује ученике на практикум и
усмерава пажњу на упутство
Даје инструкције
Прати рад, помаже, коментарише,
подстиче и скреће пажњу на битно
Слуша и коригује извештавања ученика
Вреднује залагање ученика у оквиру
групе

Главни

Завршни

Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, упознају се са прибором
прате инструкције наставника
Деле задужења у оквиру групе
Пажљиво читају текст упутства и
поступају по упутству
Мере масе, пређене путеве и времена
њиховог преласка (три пута)
Одређују средње убрзање из мерења и
по Другом Њутновом закону
Резултате уписује у табелу
Рачунају грешке директних мерења
Правилно записују резултат мерења
Активно учествују у анализи резултата
Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају и доприносе анализи
резултата

ТОК ЧАСА
Детаљна упутства за извођење вежбе и начин обраде резултата мерења дати су у практику
Провера остварених исхода






Тачно мерени маса, пређени путеви и времена њиховог преласка
Тачно одређене апсолутне грешке масе, пута и времена
Правилно записани резултати мерења масе, пута и времена
Изведени исправни закључци о важењу Другог Њутновог закона
Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)

Евалуација











Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 22

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Силе акције и реакције. Трећи Њутнов закон

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона и практична

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, динамометри, опруге, магнети, колица...

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљ часа је упознавање ученика са:
 силама акције и реакције,
 Трећим Њутновим законом.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме Закон акције и реакције,
 препозна важење Закона акције и реакције у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о Првом и
Другом Њутновом закону
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
односима сила међусобног деловања
тела.
Демонстрира силе међусобног
деловања тела.
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Учествују у анализи домаћег задатка
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Изводе закључке о односима сила које
делују између два тела.
Учествују у демонстрацијама.
Решавају проблеме

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз питања и одговоре подсетити ученике о наученом о Њутновим законима.
Главни део часа
Подсетити ученике да су у шестом разреду учили да је деловање између тела увек међусобно и да
силе међусобног деловања тела имају исте правце и интензитете, али супротне смерове (Закон акције
и реакције).
Демонстрирати уз помоћ ученика тачност овог закона на примерима.
Правац и смер сила узајамног деловања тела








дечак гурне девојчицу по леду, он се креће уназад,
лопта која удара у зид под правим углом одбија се од
њега уназад дуж истог правца,
кретање по тлу – ногама гурамо тло уназад, подлога нас
гура унапред,
пливање,
лет птице,
притискање опруге,
надуван балон.

Навести ученике на закључак:
 деловање тела је увек узајамно, ако једно тело делује на
друго неком силом, онда и то тело делује на прво такође
силом,
 силе међусобног деловања имају исти правац, а супротан
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смер.
Интензитет сила међусобног деловања тела
Ученици демонстрирају једнакост интензитета сила међусобног деловања без обзира на
 кретање или мировање неког тела (динамометри у рукама),
 на масу тела (закачен динамометар за зид),
 врсту силе (магнети на колицима).

Навести ученике на закључак да силе међусобног
деловања тела имају једнаке интензитете.

Наведене закључке о међусобном деловању тела уз помоћ ученика објединити у Закон акције и
реакције, или Трећи Њутнов закон који гласи:
Први начин: Силе којима међусобно делују два тела имају исте интензитете и правце, али супротне
смерове.

Други
начин:
Ако
прво
тело
делује
на
друго
тело
силом
, онда друго тело делује на прво силом
F

F.

Трећи начин: Ако прво тело делује на друго тело силом F12 , онда друго тело делује на прво силом

F21 која је по интензитету једнака првој сили, и која са њом има исти правац, али супротан смер


F21   F12 .
Казати шта је сила акције, а шта сила реакције – навести примере.
Нагласити да некада није могуће одредити која је сила акције, а која реакције, нити је то важно – дати
примере.
Нагласити да:
Силе акције и реакције су исте природе. На пример, обе морају бити гравитационе, или еластичне,
или електричне, или магнетне итд. Пошто су узајамне, истовремено настају и нестају.
Силе међусобног деловања делују на два различита тела. Због тога нема смисла тражити њихову
резултанту. Има смисла тражити само резултанту сила које делују на исто тело.
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Завршни део часа
 Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
 Домаћи задатак: Задатак 1.94.
Провера остварених исхода
 Исправно примењује Закон акције и реакције на ситуације из стварног живота
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, постављање питања...)
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 23

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Силе акције и реакције. Трећи Њутнов закон

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о Закон акције и реакције,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме Закон акције и реакције,
 препозна важење Закона акције и реакције у свакодневном животу,
 решава проблеме применом Закона акције и реакције.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о Закону
акције и реакције
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
сила међусобног деловања тела
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаће задатке.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити научено о Закону акције и реакције.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о силама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.40. Дечак масе 40 kg на леду одгурне друга масе 50 kg силом од 20 N. Колика убрзања
добијају дечаци?
Два ученика који знају да треба применити Закону акције и реакције, решавају задатак на табли.

a1 

F
20 N
m

 0,5 2
m1 40 kg
s

и

a2 

F
20 N
m

 0,4 2 .
m2
50 kg
s

Задатак 1.41. Момак и девојка стоје на леду и држе за крајеве затегнут неистегљив канап дужине
4 m. Маса момка износи 80 kg, а девојке 50 kg. Да би се међусобно привукли затежу канап
константном силом од 10 N. После ког времена ће се сударити? Колика је брзина њиховог релативног
кретања при судару?
Два ученика који знају да треба применити Закону акције и реакције, решавају задатак на табли за момка и девојку.
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Силе једнаког интензитета ( F  F12  F21 ) убрзавају обоје, па је:
a1 

F
F
 0,2 m/s2 ,
 0,12 m/s 2 , a2 
m1
m2

s1 

1 2
a1t ,
2

s2 

1
a2t 2 .
2

Ученик који зна да до судара прелазе путеве чији је збир једнак почетном растојању одређује време до судара:
d  s1  s1 

1 2 1
t2
a1t  a2t 2  (a1  a2 ) , одакле је t 
2
2
2

2d
 5s ,
a1  a 2

Ученик који зна да је релативна брзина једнака збиру њихових брзина, одређује појединачне и релативну брзину
v1  a1t  0,6

m
m
m
, v2  a2 t  1 , v r  v1  v 2  1,61 .
s
s
s

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.94.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 24

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Други Њутнов закон. Трећи Њутнов закон

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о Другом Њутновом закону и Закону акције и реакције,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме Други Њутнов закон и Закон акције и реакције,
 препозна важење наведених закона у свакодневном животу,
 решава проблеме применом наведених закона.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа на научено о Другом и
Трећем Њутновом закону
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
сила међусобног деловања тела и
важење Њутнових закона
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаће задатке.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити научено о Њутновим законима.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о Њутновим законима.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 1.38. Колика зауставна сила делује на аутомобил масе 1 t ако га заустави након пређених
40 m. Почетна брзина аутомобила је 100 km/h.
Први ученик одређује успорење: 0  v 02  2a s ,

а други тражену силу: F  ma 

a

v 02
,
2s

mv 02
 9645 N  9,645 kN.
2s

Задатак 1.39. Колико се истегне опруга динамометра којим се вуче тело масе m  2 kg убрзањем
a  1,5 m/s 2 по хоризонталној подлози без трења? Крутост опруге је k  50N/m.
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Ученик који се сети чему је једнака сила која деформише опругу пише: F  k l.
Ученик који зна да треба да примени Њутнов закон користи га, или га само пише, а трећи ученик рачуна истегнутост
ma
опруге F  ma, l 
 6 cm.
k

Задатак 1.46. Два квадра леже на хоризонталној подлози спојена затегнутим неистегљивим концем
занемарљиве масе који може да издржи силу затезања од 60 N. Маса првог квадра је 5 kg, а другог
3 kg. На први квадар, у правцу конца и у смеру од другог квадра, делује сила. Колики интензитет

може да има та сила, да не би дошло до пуцања конца? Сила трења између тела и подлоге је
занемарљива.

Ученици који знају да треба квадре посматрати заједно и одвојено решавају задатак:

F (m1  m2 ) a,

T m2 a ,

m  m2
F 1
T,
m2

m  m2
Fmax  1
Tmax  160 N.
m2

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 1.94.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 25

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Сила и кретање

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Целокупно градиво

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

потребни папири и прибор за рад

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Провера, утврђивање и оцена знања ученика из области Сила и кретање.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 уочава везу између различитих области физике,
 разуме и памти најважније научене законитости,
 решава квалитативне, рачунске и графичке задатке (механичко кретања, равномерно убрзано
кретање, Њутнови закони...).
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:





компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
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Делови часа

Активности наставника

уводни

Истиче циљ провере
Дели тестове и упутство за рад
Охрабрује ученике и усмерава их на
размишљање и примену наученог
Прати, пружа додатна упутства и
помоћ

главни

завршни

Сакупља тестове
Укратко најављује тему којом ће се
бавити наредних часова

Активности ученика
Пажљиво слушају и уколико је
потребно траже додатне информације
Пажљивим читањем упознају се са
садржајем теста
Пазмишљају, препознају, повезују,
примењују, користе одговарајуће
формуле, записују одговоре, рачунају,
По потреби цртају и анализирају
графике.
Предају тестове
Слушају и питају

Уводни део часа
Подела тестова. Упутства за рад.
Главни део часа
Ученици раде контролну вежбу уз евентуалну помоћ и упутства.
Комбиновани задаци из Практикума (питања, тест задаци и задаци) или њихове верзије са ситним
променама (бројне вредности, ознаке и сл.) за различите групе ученика.
Завршни део часа
Сакупљање одговора.
Обавестити ученике да ће од наредног часа учити о кретању под дејством силе теже.
Провера остварених исхода
У писаној форми, кроз различите типове квалитативних и рачунских задатака, проверава се
усвојеност основних појмова, њихово разумевање и примена.
Евалуација
Да ли је било проблема током реализације часа? (недовољно времена, нејасноћа у питањима...)
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 26

НАСТАВНА ТЕМА

Кретање тела под дејством силе теже

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед.
Слободан пад

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, лоптица, новчић и картончић

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 убрзањем при кретању тела под дејством силе теже,
 Галилејевим огледом,
 слободним падом.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме да тело у близини и на површини Земље убрзава константна сила Земљине теже,
 разуме да се тело под дејством те силе креће праволинијски равномерно убрзано или
успорено,
 препозна када тела слободно падају.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа теста са претходног
часа
Укратко подсећа ученике на научено о
гравитационој сили и сили Земљине
теже у шестом разреду
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака o
деловању силе Земљине теже, хицима
и слободном паду
Уз помоћ ученика демонстрира
деловање силе теже на различите
начине
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, одговарају, коментаришу

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Учествују у демонстрацијама деловања
силе теже на тела и изводе закључке о
њеном деловању
Решавају проблеме

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Кроз питања и одговоре подсетити ученике на научено у шестом
разреду о гравитационој сили и сили Земљине теже.
Главни део часа
Дефинисати силу Земљине теже, или кратко – силу теже као силу
којом Земља привлачи тела на својој површини или у својој
близини.


F mg .
Дефинисати g – убрзање Земљине теже.
Истаћи да оно зависи од географске ширине и надморске, и да на географској ширини 45  , на нивоу
мора, износи

g  9.81

m
.
s2

Истаћи да и друга небеска тела убрзавају тела на својој површини или у својој близини и да убрзање
зависи од масе и њиховог полупречника – Месечево убрзање је око шест пута мање од убрзања
Земљине теже.
Истаћи особине силе теже:
 Тела теже да падају у правцу и смеру деловања силе теже – на половима и екватору ка центру
Земље, а због ротације Земље, на осталим местима мало одступају од овог смера.

91
 На половима је једнака гравитационој сили између
тела и Земље, а на осталим местима је мало мања од
ње, због ротације Земље око своје осе – најмања је
на екватору.
 Сила теже делује на тела без обзира на начин
њиховог кретања и да ли на тела делују друге силе.
Дефинисати слободан пад као кретање без почетне брзине само под дејством силе теже (када се
занемари отпор ваздуха).
Дефинисати вертикалан хитац за који важи исти услов.
Ученик на табли, коришћењем Другог Њутновог закона показује да се ова кретања одвијају са
убрзањем или успорењем земљине теже.


 
mg  ma ,
ag.
Кроз дискусију навести ученике на закључак да
ово убрзање не зависи од масе тела, нити од
било које друге особине тела (запремине, облика
и слично) – једнако је за сва тела на истом месту.
Објаснити Галилејев оглед и напоменути да је
изведен вероватно на кривом торњу у Пизи.
Нагласити да није јасно како је Галилеј дошао до
закључка да сва тела падају једнаким убрзањем,
јер у његово време није био познат начин
остваривања вакуума.
Објаснити (демонстрирати) падање куглице и
перцета кроз вакуум.
Ставити на металну плочицу (рецимо новчић) у
хоризонталном положају картон мало мање
величине. Питати ученике ко ће први пасти на
тло. Демонстрирати истовременост пада.
Напоменути да пластична чаша са рупом на дну, пуштена да слободно пада, не
испушта воду, јер чаша и вода падају истим убрзањем и имају у сваком
тренутку једнаке брзине и пређене путеве.
На табли нацртати слику са параметрима који описују слободан пад (слика а).
Кроз разговор истаћи смерове брзина и убрзања и везу пређених путева и висина тела.
код слободног пада ( s  H  h ).

92
Ученици на табли, уз помоћ, изводе одговарајуће једначине кретња (табела).
брзина удара у тло:

v  2 gH ,

време падања ( s  H ):

t sp 

2H
.
g

Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Ученик на табли показује да заокруживање g  10 m/s 2 доводи до грешке у рачуну за око 2 % и да
га не треба вршити када се рачуна калкулатором.
g   g 10  9.81

 0.019  1.9%
g
9.81

Домаћи задатак: Задаци 2.39 и 2.40.
Провера остварених исхода
 Разумевање зависности убрзања Земљин теже од надморске висине и географске ширине
 Препознаје утицај отпора средине на кретање у пољу Земљине теже
 Исправно замењује убрзање у једначинама равномерно убрзаног кретања са убрзањем
Земљине теже
 Разумевање величина које описују слободан пад
 Исправно решава проблеме са слободним падом
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, постављање питања...)
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 27

НАСТАВНА ТЕМА

Кретање тела под дејством силе теже

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Слободан пад

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о кретању тела под дејством силе теже,
 утврђивања и провера знања о слободном паду,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме начине кретања тела под дејством силе теже,
 разуме када тело слободно пада,
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на слободан пад тела.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о кретању под дејством силе
теже и слободном паду
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
кретања под дејством силе теже и
слободног пада,
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаће задатке.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о кретању под дејством силе теже
и слободном паду.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о сили теже и слободном паду.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 2.1. Одредити силу Земљине теже која делује на дечака масе 20 kg.
F  mg  20 kg  9.81

m
s2

 196.2 N.

Задатак 2.7. Маса јабуке је 100 g. Колика сила теже делује на јабуку? Колико дуго јабука пада када
се откачи од гране на висини 3 m од тла?
Први ученик одређује силу теже: F  mg  0.981 N.
Други ученик одређује време пеадња: h 

1 2
gt , t 
2

2h
 0.78 s.
g
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Задатак 2.8. Тело слободно пада са висине од 4 m. На којој висини од тла тело има брзину двоструко
мању од брзине којом удара у тло?
Први ученик пише односе висина и пређених путева: s1  H , s2  H  h.
2
Други ученик примењује једначину за слободан пад v  2 g s : v max
2g H

2

Трећи ученик завршава задатак елиминацијом vmax :

gH
 2 g ( H  h),
2

h

и v2 

2
v max
 2 g ( H  h) .
4

3
H  3 m.
4

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 2.49.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 28

НАСТАВНА ТЕМА

Кретање тела под дејством силе теже

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Хитац навише и хитац наниже. Тежина и бестежинско сатње

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, лоптица, динамометар са телом

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 вертикалним хицем наниже,
 вертикалним хицем навише,
 тежином и бестежинским стањем.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме шта представљају хитац наниже и хитац навише,
 одреди параметре хитаца ако је позната почетна брзина тела,
 разуме разлику између силе теже и тежине тела,
 демонстрира наведене појаве.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа ученике на научено о
сили Земљине теже
Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...
Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
хицима навише и наниже, као и о
тежини тела и бестежинском стању
Уз помоћ ученика демонстрира хице,
деловање тежине тела и бестежинско
стање
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, одговарају, коментаришу
Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања
Учествују у демонстрацијама хитаца,
тежине и бестежинског стања
Изводе закључке и решавају проблеме

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике:
 да је слобoдан пад кретање без почетне брзине само под дејством силе теже (занемарљив отпор
средине), и да исто важи и за вертикални хитац навише и наниже.
 да се, пошто је g константно, код слободног пада и вертикалног хица навише и наниже тела крећу
равномерно убрзано, или равномерно успорено.
Главни део часа
На табли нацртати слику са параметрима који описују хитац наниже (слика б).
Кроз разговор истаћи смерове брзина и убрзања и везе пређених путева и висина тела.
код хица наниже, s  H  h , исто као код слободног пада.
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Ученици на табли, уз помоћ, изводе одговарајуће једначине кретња (табела).
Вертикалан хитац наниже

v  v02  2 gH .

брзина удара у тло:

На табли нацртати слику са параметрима који описују хитац навише.
Кроз разговор истаћи смерове брзина и убрзања и везу пређеног пута и висина тела, (s=h):
Ученици на табли, уз помоћ, изводе одговарајуће једначине кретња (табела).
s = H, t  t max , 0  v0  g t max ,

Време до највише тачке (v = 0):

Максимална висина: s  hmax , v = 0, 0  v02  2 ghmax ,

Зависност брзине
од времена
Зависност
пређеног пута од
времена
Зависност брзине
од пређеног пута

t max 

v0
.
g

hmax 

v02
.
2g

Слободан пад

Вертикалан
хитац наниже

Вертикалан хитац навише
до највише тачке

v  gt

v  v0  gt

v  v0  gt

s

gt 2
2

s  v0 t 

gt 2
2

v  2 gs

v  v02  2 gs

Брзина удара у тло

v  2 gH

v  v02  2 gH

Време

падања t sp 

2H
g

s  v0 t 

gt 2
2

v  v02  2 gs

подизања t max 

v0
g
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Подсетити ученике на научено у шестом разреду:
Земља привлачи тела силом теже, а по Закону
акције и реакције, силом истог интензитета и
правца, али супротног смера, и тела привлаче
Земљу.
Када тела слободно падају, са Земљом
интерагују преко гравитационог поља.
Када се тела налазе на подлози, или су
окачена, интеракција се преноси непосредним
додиром преко подлоге или тачке вешања
тела.


Тежина тела ( Q ) је сила којом тело





притиска хоризонталну подлогу или
затеже тело о које је обешено у тачки
вешања (канап, нит, плафон, опруга, и
сл.), услед деловања силе Земљине теже.

Нормална реакција подлоге ( N ) је сила којом подлога делује на
тело које се налази на њој. Усмерена је нормално од подлоге, тј.
вертикално навише када је подлога хоризонтална.


Сила затезања ( T или Fz ) је сила којом канап, нит, плафон, опруга
и сл. вуку вертикално навише на њих окачено тело.

Нагласити да, поред наведених сила, на свако тело на површини Земље

делује и сила теже ( mg ).
Ученици на табли означавају наведене силе на сликама, посебно
истичући нападне тачке.
Нагласити да тело може да притиска подлогу силом већом или мањом од
његове тежине због чега се наглашава да је тежина тела сила која је
последица деловања силе теже на то тело.
Ученик који зна да примени Закон акције и реакције, На табли пише
односе сила:




Q  N или Q  T .
Q   N или Q  T .
Нагласити да тежина тела не делује на то тело, него на подлогу или
тачку вешања, а да на тело делују:

– сила Земљине теже ( mg ) и


– нормална реакција подлоге (N ), или сила затезања (T ).
Подсетити ученике да тело мирује, или се креће равномерно
праволинијски ако на њега делују две силе једнаких интензитета и
правца, али супротних смерова.
Из наведеног извести закључак: ако тела на сликама мирују, или се
крећу равномерно праволинијски по вертикалном правцу, мора бити

100
N  mg

или T  mg .

Q  N  mg

или Q  T  mg .

Подестити ученике да се у лифту некада осећају лакшим а некада тежим:
– Приликом покретања лифта навише додатно сте притискали подлогу – осетили сте се тежим
него када је лифт мировао.
– Насупрот томе, када се лифт заустављао крећући се навише, осетили сте се лакшим, мање сте
притискали подлогу.
– Док се лифт кретао равномерно између спратова притискали сте подлогу једнаком тежином
као када лифт мирује.
Демонстрирати и објаснити показивање
динамометра на слици – ако ослонац
мирује показује једну тежину ( mg ), ако
се креће убрзано навише или наниже
показује већу или мању тежину и ако
слободно пада показује тежину нула .
Нагласити да када тело слободно пада,
оно не делује ни на шта (тежина нула).
Дефинисати бестежинско стање као
стање у коме тело нема тежину.
Подсетити да су можда чули да се
космонаути који круже око Земље налазе
у бестежинском стању и да ће у старијим
разредима научити зазлоге за овакво
бестежинско стање.
Демонстрирати
бестежинско стање.
Подсетити ученике да се
сигурније осећамо када
имамо ослонац и да је
бестежинско стање
нормално само у краћем
времену – дуготрајан
слободан пад не прија због
велике брзине коју тело
достиже и навике органа
да их притискају органи изнад њих.
Нагласти да на сва тела, па и на тела у бестежинском стању, на
површини Земље делује сила теже.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Звршити евентуално незавршена извођења формула из табеле 10.
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Провера остварених исхода
 Разумевање хитаца наниже и навише као равномерно убрзаних или успорених кретања
 Код хитаца исправно замењује убрзање у једначинама равномерно убрзаног кретања са убрзањем
Земљине теже
 Разумевање величина које описују вертикални хитац
 Исправно решава проблеме са вертикалним хицима
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у дискусији,
постављање питања...)
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 29

НАСТАВНА ТЕМА

Кретање тела под дејством силе теже

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Хитац навише и хитац наниже. Тежина и бестежинско сатње

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о хицима наниже и навише,
 утврђивања и провера знања о тежини и бестежинском стању,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме хитац наниже и хитац навише,
 разуме шта је тежина тела,
 разуме како се тежина тела може мењати без промене масе тела,
 разуме када је тело у бестежинском стању,
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на вертикалне хице и тежину тела.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о вертикалним хицима, тежини
и бестежинском сатњу
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
вертикалних хитаца тежине и
бестежинског стања
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о вертикалним хицима, тежини и
бестежинском сатњу.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о вертикалним хицима, тежини и бестежинском
сатању.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 2.9. Тело бачено вертикално наниже са висине 10 m пада на тло након 0.5 s. Колика је
почетна брзина тела?
H  v0 t 

g t2
gt
H
m
.
, v0 

 17.5
2
t
2
s

Задатак 2.7. Метак је испаљен вертикално навише брзином 300 m/s. Одредити највећу висину метка
и време након кога је достиже.

104
Први ученик одређује време заустављања 0  v0  gt z , t z 
Други ученик одређује највећу висин: hmax  v0t z 

v0
 30.6 s.
g

1 2
g t z  4.59km.
2

Навести ученике на закључак да се максимална висина може одредити и узимајући да је брзина метка у највишој тачци

v2
нула: 0  v 02  2 ghmax , hmax  0  4.59 km.
2g

Задатак 2.20. Мермерна плоча ширине 40 cm и дужине 60 cm има тежину 147 N. Колика је дебљина
плоче ако је густина мермера 2000 kg/m 3 ?
Задатак решава ученик који зна одредити масу плоче: Q  mg  Vg   abcg ,

c

Q
 0.031 m  3.1 cm .
 abg

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатаци 2.48 и 2.60.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 30

НАСТАВНА ТЕМА

Кретање тела под дејством силе теже

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Одређивање убрзања тела које слободно пада

ТИП ЧАСА

лабораторијска вежба

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка и практичан рад

ОБЛИЦИ РАДА

рад у паровима или групама
наведена у детаљном упутству за израду вежбе у практикуму

НАСТАВНА СРЕДСТВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА

У циљу обнављања и утврђивања знања и стицања умења о кретању тела у пољу Земљине теже:
 измерити пут који прелази куглица при слободном паду.
 измерити време преласка тог пута,
 израчунати убрзање Земљине теже.
 показати да убрзање Земљине теже не зависи од масе куглице.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мере пређени пут и време његовог прелажења,
 одреди убрзање Земљине теже,
 табеларно представи резултате мерења,
 изведите закључак о независности убрзања Земљине теже он масе тела,
 процени грешке мерења времена и пређеног пута,
 правилно запише резултате мерења.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенија за учење,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
комуникација,
сарадња.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кроз разговор ученике подсећа на
начин мерења пређеног пута, времена
кретања и убрзања
Ствара подстицајну атмосферу за
лабораторијску вежбу
Истиче циљ и задатак вежбе
Контролише прибор
Формира групе (или парове како
ученици седе)
Упућује ученике на практикум и
усмерава пажњу на упутство
Даје инструкције
Прати рад, помаже, коментарише,
подстиче и скреће пажњу на битно
Слуша и коригује извештавања ученика
Вреднује залагање ученика у оквиру
групе

Главни

Завршни

Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, упознају се са прибором,
прате инструкције наставника
Деле задужења у оквиру групе
Пажљиво читају текст упутства и
поступају по упутству
Мере пређене путеве и времена
њиховог преласка (три пута)
Одређују средње убрзање Земљине
теже
Резултате уписује у табелу
Рачунају грешке директних мерења
Правилно записују резултат мерења
Активно учествују у анализи резултата
Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају и доприносе анализи
резултата

ТОК ЧАСА
Детаљна упутства за извођење вежбе и начин обраде резултата мерења дати су у практику
Провера остварених исхода






Тачно мерени пређени пут и времена његовог преласка
Тачно одређене апсолутне грешке пута и времена
Правилно записани резултати мерења пута и времена
Изведени исправни закључци
Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)

Евалуација











Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 31

НАСТАВНА ТЕМА

Силе трења

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Силе трења мировања, клизања и котрљања

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона, практична

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, динамометар, различита тела и подлоге,
аутић...

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:







природом сила трења,
силом трења мировања и клизања,
силом трења котрљања,
параметрима од којих зависи сила трења,
начином одређивања сила трења клизања,
корисним и штетним последицама деловања силе трења.

ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме природу сила трења
 разуме разлику између силе трења мировања и клизања,
 одреди силу трења ако су познаи коефицијент трења и нормална реакција подлоге,
 демонстрира деловање силе трења под различитим условима.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка

Активности ученика
Слушају, одговарају, коментаришу

Укратко подсећа ученике на научено о
трењу у шестом разреду
Главни

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о сили
трења у различитим ситуацијама

Учествују у демонстрацијама деловања
сила трења
Изводе закључке и решавају проблеме

Уз помоћ ученика демонстрира
деловање сила трења
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике да су у шестом разреду учили о сили трења и да ће сада само
проширити знања о њима.
Главни део часа
Подсетити да је трење појава која се јавља на додирној
површини два тела, због које се тела противе кретању једног у
односу на друго, и да је разлог у неравнинама додирних
површина два тела и међусобном привлачењу честица тела.
Сила трења зависи од углачаности додирних
површина и супстанција од којих су тела саграђена.
Нагласити да је нападна тачка силе трења је по целој додирној
површини, а да се вектор силе трења најчешће везује за тело у
близини додирне површине, паралелно њој и усмерен у
супротном смеру од брзине релативног кретања тела.

109
На слици означити силе које увек делују на тело које се

креће по хоризонталној подлози: силу трења ( Ftr ), силу





Земљине теже (mg ) и нормалну реакцију подлоге (N ).
Казати да је сила трења пропорционална нормалној
реакцији подлоге која делује на тело:

Ftr  N ,
и да коефицијент трења зависи од супстанција од које су
тела изграђена и од углачаности додирних површина. Нагласити да је коефицијент трења
бездимензионална величина.
Објаснити да, ако је резултанта сила које делују на тело по вертикали нула нормална реакција
подлоге и сила теже имају једнаке интензитете ( N  mg), па сила трења у овом случају износи

Ftr  N  mg.
Нагласити да се, ако на тело, осим силе теже делује још
нека сила, нормална реакција подлоге одређује из
једначине равнотеже вертикалних сила. Навести пример
са слике где је N  mg  F па сила трења износи

Ftr  N   (mg  F ).
Истаћи да је сила трења супротног смера од брзине
релативног кретања два тела и да делује на оба тела, као
на слици и да су те силе по Закону акције и реакције

истог интензитета и правца, али супротног смера ( Ftr и

 Ftr ).

Уз помоћ ученика демонстрирати да је сила трења пропорционална нормалној реакцији подлоге као
на слици.

Демонстрирати да је максимално трење мировања веће од трења клизања. Навести ученике на
закључке:
1. Сила трења мировања једнака је по интензитету сили која настоји да покрене тело у правцу
паралелном подлози. Правац јој се поклапа са правцем те силе, али има од ње супротан смер.
Сила трења мировања је највећа непосредно пре покретања тела.
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2. Сила трења клизања је мало мања од највеће силе трења мировања, па је и коефицијент трења
клизања мало мањи од највећег коефицијента трења мировања.
3. Сила трења клизања има смер супротан од смера брзине тела у односу на подлогу.

Демонстрирати да сила трења не зависи од величине додирне површине између тела.

Дати неколико примера вредности коефицијената трења клизања и нагласити да они могу бити и
већи од 1.
Додирне
површине



Додирне
површине

Челик – лед

0.03

Стакло – стакло

0.9 – 1

Дрво – лед

0.04

Гума
–
(мокри)

0.2 – 0.3

Дрво – дрво

0.4 – 0.7

Гума – лед (суви)

0.9 – 1

Дрво – метал

0.2 – 0.6

Сребро – сребро

1.4



лед

Демонстрирати деловање силе трења котрљања и показати да је сила трења котрљања много мања од
силе трења клизања истог тела.

Кроз разговор ученике подсетити где се користи котрљање тела ззбог
смањења силе трења – точкови, куглични лежајеви и сл.
Кроз разговор подсетити ученике на корисне последице деловања силе
трења:
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 Теже је покренути возило ако је трење веће, али да нема трења, не бисмо га могли ни
покренути ни зауставити.
 Захваљујући трењу, аутомобил може да прође кривину.
 Крећемо захваљујући сили трења,
 Загревање руку трљањ ем, прачовек и ватра...
Подсетити ученике и на штетне последице деловања силе трења:
 Ако је превелико, тешко ћемо померити тело када то желимо.
 Због трења са подлогом хабају се (троше) аутомобилске гуме и наша обућа, тупе се ножеви.
 Брзо окретање осовине мотора довело би до великог загревања и деформисања осовине и
њеног лежишта (куглични лежајеви).
Истаћи поново: Када тело мирује на подлози, и никаква сила не настоји да га помери, на њега не
делује сила трења.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 2.69 и 2.71.
Провера остварених исхода


Разумевање природе сила трења



Разумевање разлике исла трења мировања, клизања и котрљања



Исправно решава проблеме са силом трења



Рауме резултате демонстрационих огледа



Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, демонстрацијама, постављање питања...)

Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?

 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?

112

Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 32

НАСТАВНА ТЕМА

Силе трења

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Отпор средине. Утицај силе трења и силе отпора средине на кретање
тела

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона, практична

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, када са водом

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 природом силе отпора средине,
 параметрима од којих зависи сила отпора средине,
 утицајем отпора средине и трења на начин кретања тела.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме природу сила отпора средине,
 разуме начине на које трење и отпор средине утичу на кретање тела,
 одреди убрзање тела на кога делују силе трења и отпора средине,
 реши једноставније проблеме кретања тела када силе трења и отпора средине нису
занемарљиве,
 демонстрира деловање силе отпора средине под различитим условима.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка

Активности ученика
Слушају, одговарају, коментаришу

Укратко подсећа ученике на научено о
отпору средине у шестом разреду
Главни

Излаже, објашњава, записује, црта
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о сили
отпора средине у различитим
ситуацијама

Учествују у демонстрацијама деловања
силе отпора средине
Изводе закључке и решавају проблеме

Уз помоћ ученика демонстрира
деловање сила трења
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике да су у шестом разреду учили о отпору средине кретању тела и да
ће сада само проширити знања о њему.
Главни део часа
Подсетити ученике да флуиди имају једну заједничку особину – прилагођавају се облику суда у коме
се налазе, за разлику од чврстих тела – што омогућава кретање чврстих тела кроз њих.


Дефинисати силу отпора средине ( Fot ) као силу којом се средина супротставља чврстог кретању
тела кроз њу.
Кроз разговор о искуству кретања узводно, низводно, узветар низветар извести закључак да сила
отпора средине зависи од релативне брзине тела у односу на флуид, а не од брзине тела у односу на
земљу.
Нагласити да је отпор средине већи при кретању кроз течности него кроз гасове (мед, вода).
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Из демонстрације кретања руке кроз воду, као на
слици, навести ученике на закључак да сила отпора
средине зависи од величине, облика тела и начина
ккао је окренуто.
Кроз дискусију објединити закључке: Сила отпора

средине ( Fot ) зависи од врсте флуида, величине и
облика тела и начина како је тело окренуто. Она
расте са порастом релативне брзине кретања
чврстог тела у односу на флуид. Сила отпора средине има смер супротан смеру релативне брзине
тела у односу на флуид.
Дати примера да се произвођачи аутомобила труде да њихови аутомобили имају облик који им
омогућава кретање са малом силом отпора ваздуха.
Објаснити утицај силе отпора средине на кретање тела
Подсетити ученике да су у шестом разреду учили да
куглица кроз течност мало мање густине од њене после неког времена пада равномерно и
после неког времена мехур ваздуха се константном брзином подиже кроз течност.
Казати да сада могу разумети разлоге за ове појаве и
објаснити да је по Другом Њутновом закону убрзање куглице

a

F
FR mg  Fot

 g  ot .
m
m
m

Како расте брзина куглице, расте и сила отпора средине. Када
она постане једнака сили теже ( Fot  mg), резултанта сила


постаје нула ( FR  0) као и убрзање (a  0). Након тога

куглица наставља да се креће равномерно (v  const ).
Казати да се слично дешава и са мехуром ваздуха, али да ће
ускоро учити да на мехур, поред силе теже, вертикално
навише делује константна сила, такозвана сила потиска, због
које се мехур у почетку убрзава навише. Подизању мехура
супротставља се сила отпора средине која расте. Након
успостављања равнотежа свих сила, мехур се подиже
константном брзином.
Нагласити да сила потиска делује и при падању куглице, али смо је занемарили.
Објаснити Утицај силе трења на кретање тела
Подсетити да:
 док тело мирује сила трења спречава његово покретање – тело се покреће тек ако је сила која
делује на њега већа од максималне силе трења мировања,
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 пошто је сила трења супротног смера од брзине тела у односу на подлогу, она се супротставља
његовом кретању – како ће се тело кретати зависи од резултанте свих сила које на њега делују.
Објаснити помоћу Другог Њутновог закона начин кретања тела са слике, чије је убрзање
F  Ftr
a
.
m

Креће се убрзано (a  0) када је вучна сила већа од силе трења ( F  Ftr ), а
Креће се успорено (a  0) у супротном случају ( F  Ftr ).
Када је вучна сила једнака по интензитету сили трења ( F  Ftr ), тело се креће равномерно.
Нагласитзи да и спољашња сила може да делује на тело у супротном смеру од кретања (брзине).
Интензитет резултанте сила је тада FR  F  Ftr . По Другом Њутновом закону тело ће имати
успорење:

a

F  Ftr
.
m

На примеру заустављања аутомобила објаснити најједноставнији случај – када на тело које се креће
делује само сила трења.

Посматрајмо аутомобил који се креће по хоризонталној подлози само под дејством силе трења
(сл. 2.22). Знамо да се сила теже и сила нормалне реакције подлоге поништавају јер су истог
интензитета ( N  mg ) и правца, али супротног смера. Када престане да делује вучна сила, тј. када се
искључи мотор, аутомобил зауставља сила трења котрљања. Ако возач притисне кочницу сила трења
расте, па се аутомобил зауставља за краће време.
Ученици на табли изводе време заустављања аутомобила и зауставне путеве. Успорење тела је

a

Ftr
 g.
m
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v  v0  a t , v 2  v02  2a s . Време заустављања аутомобила t  t z , зауставни пут s  s z .
0  v0  a t z



tz 

v0
a

0  v02  2a sz



sz 

v02
2a



tz 

v0
g

ИСТАЋИ
Ово морате знати: За заустављање возила потребни су време и простор (зауставни пут).
Возачи морају смањити брзину да би скратили време заустављања и зауставни пут на местима где
пешаци прелазе улицу. Ипак, не препуштајте своју сигурност у руке непажљивих возача – не
прелазите улицу изван пешачког прелаза.
Преко улице прелазите само ако сте потпуно сигурни да је зауставни пут аутомобила много
мањи од његове удаљености од вас, макар се налазили и на пешачком прелазу!
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 2.81 и 2.76.
Провера остварених исхода


Разумевање природе отпора средине



Разумевање од којих параметара зависи сила отпора средине



Разумевање утицаја отпора средине на кретање тела



Разумевање утицаја силе трења на кретање тела



Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, демонстрацијама, постављање питања...)

Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?

 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 33

НАСТАВНА ТЕМА

Силе трења

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Силе трења

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о силама трења,
 утврђивања и провера знања о сили отпора средине,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 схвати природу сила трења и отпора средине,
 разуме од чега зависе силе трења и отпора средине,
 одреди силу трења клизања ако су познате потребне величине,
 разуме како силе трења утичу на кретање тела,
 разуме како сила отпора средине утиче на кретање тела,
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на кретање са силом трења и отпора
средине.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о силама трења и отпора
средине
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
сила трења и отпорас редине и њиховог
утицаја на кретање тела
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено силама трења и отпора средине.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о силама трења и отпора средине.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 2.31. Тело масе 2 kg по столу вуче хоризонтална сила од 14 N. Колики је коефицијент трења
између тела и стола, ако се тело креће убрзањем 2 m/s 2 ?
Ученик који исправно примењује Други Њутнов закон, пише га на табли: F  Ftr  ma,
ученик одређује коефицијент трења:  

F  mg  ma, а други

F  ma
 0.51.
mg

Задатак 2.32. Камен масе 2 kg пада убрзањем 8.5 m/s 2 . Колика је сила отпора средине?
Ученик који исправно примењује Други Њутнов закон решава задатака на табли: mg  Fot  ma, Fot  m( g  a)  2.62 N.
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Задатак 2.37. Аутомобил почетне брзине 50 km/h кочи са константним успорењем. Нове гуме
аутомобила и сув пут обезбеђују коефицијент трења између гума и асфалта 0.9. Колико дуго траје
заустављање? Колики је зауставни пут аутомобила?
Ученици на табли парцијално решавају задатак. Аутомобил успорава сила трења, па је:

Ftr  mg  ma,

a   g.

За равномерно успорено кретање важи v  v0  at и v 2  v02  2as. Ако се тело заустави (v  0) након времена t z , тада
је 0  v0  a t z .
Време заустављања износи:

tz 

v0
v
 0  1.57 s ,
a
g

Ако се тело заустави након пређеног пута sz , тада је 0  v02  2 a s z .
Зауставни пут аутомобила износи: s z 

v 02
v2
 0  10.9 m .
2a 2g

Нагласити: Никада не наилазите на улицу тако да можете изненадити возаче, јер тиме знатно
скраћујете простор за кочење аутомобила.
Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатаци 2.75 и 2.77.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 34

НАСТАВНА ТЕМА

Силе трења

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Одређивање коефицијента трења клизања

ТИП ЧАСА

лабораторијска вежба

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка и практичан рад

ОБЛИЦИ РАДА

рад у паровима или групама
наведена у детаљном упутству за израду вежбе у практикуму

НАСТАВНА СРЕДСТВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА

У циљу обнављања и утврђивања знања и стицања умења о сили трења:
 измерити силу трења клизања тела,
 измерити силу трења клизања истог тела на коме се налази још једно тело,
 измери зависност силе трења од масе тела,
 одреди коефицијент трења из ове зависности.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мере силу трења клизања на два начина.
 изведе закључак о независности коефицијента трења од масе тела,
 изведе закључак да је сила трења пропорционална маси тела,
 процени грешке мерења силе трења,
 правилно запише резултате мерења.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенија за учење,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
комуникација,
сарадња.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кроз разговор ученике подсећа на
начин мерења силе, посебно силе трења
Ствара подстицајну атмосферу за
лабораторијску вежбу
Истиче циљ и задатак вежбе
Контролише прибор
Формира групе (или парове како
ученици седе)
Упућује ученике на практикум и
усмерава пажњу на упутство
Даје инструкције
Прати рад, помаже, коментарише,
подстиче и скреће пажњу на битно
Слуша и коригује извештавања ученика
Вреднује залагање ученика у оквиру
групе

Главни

Завршни

Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, упознају се са прибором,
прате инструкције наставника
Деле задужења у оквиру групе
Пажљиво читају текст упутства и
поступају по упутству
Мере силу трења самог и оптерећеног
тела
Мере зависност силе трења од масе
тела
Резултате уписује у табелу
Цртају график зависности силе трења
од масе тела и са графика одређују
коефицијент трења
Рачунају грешке директних мерења
Правилно записују резултат мерења
Активно учествују у анализи резултата
Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају и доприносе анализи
резултата

ТОК ЧАСА
Детаљна упутства за извођење вежбе и начин обраде резултата мерења дати су у практику
Провера остварених исхода







Тачно мери силу трења
Тачно одређене апсолутне грешке мерења силе трења
Правилно записани резултати мерења
Добро нацртан график зависности силе трења од масе тела
Изведени исправни закључци
Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)

Евалуација











Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 35

НАСТАВНА ТЕМА

Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Цело градиво

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о хицима наниже и навише,
 утврђивања и провера знања о тежини и бестежинском стању,
 утврђивања и провера знања о силама трења,
 утврђивања и провера знања о сили отпора средине,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме хитац наниже и хитац навише,
 разуме шта је тежина тела,
 разуме када је тело у бестежинском стању,
 схвати природу сила трења и отпора средине,
 раруме од чега зависе силе трења и отпора средине,
 одреди тежину тела и силу трења клизања ако су познате потребне величине,
 разуме како силе трења утичу на кретање тела,
 разуме како сила отпора средине утиче на кретање тела,
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на хице и кретање са силом трења и
отпора средине.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о хицима, тежини и трењу
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
хитаца, тежине и трења
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о хицима и силама трења и отпора
средине.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о џицима и силама трења и отпора средине.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 2.19. У кофи масе 500 g налази се 6 l воде. Колика је тежина кофе са водом?
Q  (mk  mv ) g  (mk  V ) g  63.8 N .

Задатак 2.10. Два тела почињу истовремено падати са различитих висина и након једне секунде оба
ударају у тло. Тело које је било на већој висини има почетну брзину 2 m/s, а тело на мањој висини
пада без почетне брзине. Колика је почетна разлика висина ових тела?
h1 

1 2
gt ,
2

h2  v02 t 

1 2
gt ,
2

h  h2  h1  v02 t 

1 2 1 2
g t  g t  v02 t  2 m.
2
2

Задатак 2.33. На санкама масе 5 kg седи дечак масе 25 kg. Отац одгурне дечака почетном брзином
3 m/s по леду. Одредити силу трења која делује на санке ако је коефицијент трења између санки и
леда 0.05. Колика је брзина санки након 4 s? Колики пут пређу санке до тада?
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Први ученик, који одређује силу трења: Ftr   (ms  md ) g  14.7 N,
Други ученик, који одређује убрзање:

a

Трећи ученик одређује брзину и пређени пут:

Ftr
m
 g  0.49 ,
( ms  m d )
s

v  v 0  at  1.04

m
,
s

s  v0 t 

at 2
 8.08 m.
2

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатаци 2.47 и 2.74.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 36

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Слагање и разлагање сила

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 сабирањем вектора – одређивањем резултанте сила,
 разлагањем сила на компоненте.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 графички сабере векторе различитих праваца,
 одреди интензитет збира вектора чији правци заклапју одређене углове,
 разложи вектор на компоненте дуж два нормлана правца,
 одреди интензитете компонената вектора у одређеним ситуацијама.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка

Активности ученика
Слушају, одговарају, коментаришу

Укратко подсећа ученике на научено о
равнотежи и сабирању вектора истог
правца
Главни

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно

Учествују у одређивању резултанте
сила и компонената сила

Наводи ученике на коришћење
сопственог искуства, уочавање и
извођење закључака о слагању и
разлагању сила

Помажу у демонстрацијама
Изводе закључке и решавају проблеме

Уз помоћ ученика црта резулттанте
вектора силе и разлаже векторе силе не
компоненте
Уз помоћ ученика демонстрира
деловање сила трења
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Подсетити ученике да је равнотежа је такво стање кретања тела које се не мења са временом, мирује
или се креће равномерно праволинијски и да се у првом случају ради о статичкој а у другом о
динамичкој равнотежи.



Подсетити ученике и да по Другом Њутновом закону ( FR  m a ) у равнотежи резултујућа сила која

делује на тело мора да буде једнака нули: FR  0 .
Напоменути да Други Њутнов закон важи за све правце у простору, па да би тело било у равнотежи
морају да се поништавају све силе које на њега делују у било ком правцу.
Кроз разговор подсетити ученике да се вектори сабирају правилом надовезивања: На крај првог се
надовеже почетак другог, на крај другог почетак трећег итд. Резултујући вектор полази од
почетка првог и завршава се на крају последњег вектора.
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Главни део часа
Објаснити како се сабирају вектори силе у општем случају (слика).

Показати да је редослед надовезивања вектора произвољан.
Показати да се два вектора могу сабрати и правилом паралелограма: Вектори који се сабирају
доведу се на заједнички почетак. Резултујући вектор је вектор који полази из заједничког
почетка, а завршава се у супротном врху паралелограма који образују вектори.

Нагласити да интензитет резултанте, са њиховим знањем математике, могу одредити само у некимк
случајевима.
Сабирање сила чији правци заклапају прав угао. Показати применом Питагорине теореме, да је

интензитет резултанте у општем случају
FR  F12  F22 ,

а ако су вектори истих интензитета ( F1  F2  F )
FR  2 F .

Ученик на табли решава задатак, пример из уџбеника: Ако пливате нормално на ток реке, ви гурате
воду уназад, а река гура вас унапред неком силом F1 . Поред тога, река делује на вас силом F2 у
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правцу речног тока. Према томе, на вас делују две међусобно нормалне силе. Ако су интензитети
ових сила F1  5 N и F2  7 N , на вас делује резултујућа сила интензитета
FR  25 N 2  49 N 2  74 N 2  8.6 N .

Напоменути да тело може да мирује, или да се креће
равномерно праволинијски у једном правцу, али да се у неком
другом правцу креће убрзано (лифт ).
Сабирање сила једнаких интензитета чији правци
заклапају угао од 60. Показати да, пошто је F  F1  F2 , то
је:

FR  2

3F
 3F .
2

Разлагање сила
Поновити да разлагањем вектора силе добијају се два вектора, такозване компоненте силе. Збир

компонената је једнак сили која се разлаже, односно при разлагању се сила F разлаже на две


 

компоненте F1 и F2 дуж два правца, чији је збир та сила F1  F2  F .
Нагласити да се силе разлажу на два правца који могу заклапати произвољан угао, али да ћемо
посматрати само разлагање сила на међусобно нормалне правце.

Сл. 3.6
Уз помоћ ученика објаснити разлагање и одредити компоненте у специјалним случајевима.
Ако сила заклапа угао од 45 са правцима, ( F  2F1  2 F2 ), па су интензитети компонената:

F1  F2 

2F
.
2

Ако сила заклапа угао од 30 са једним, а 60 са другим правцем:

F1 

F
3F
и F2  .
2
2
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Уз разгодора са ученицима извести закључак да ако сила лежи на једном од праваца, компонента
дуж тог правца има исти интензитет као сила, док је друга компонента једнака нули.
Нагласити да је некада важна нормална пројекција силе само на један правац.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 3.29 и 3.30.
Провера остварених исхода
 Разумевање сабирања и разлагања вектора
 Исправно одређивање резултанте сила у општем случају
 Исправно одређивање компонената сила у општем случају
 Тачно одређивање резултанте сила које заклашпају одређене углове
 Тачно одређивање компонената сила у одређеним случајевима
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању слагању и разлагању сила, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 37

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Слагање и разлагање сила

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о слагању сила,
 утврђивања и провера знања о разлагању сила,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 одреди интензитет збира вектора чији правци заклапају одређене углове,
 разложи вектор на компоненте дуж два нормлана правца,
 одреди интензитете компонената вектора у одређеним ситуацијама.
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на деловање више сила на тело.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о сслагању и разлагању сила
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема у којима више сила делује на
тело, и у којима је потребно силу
разложити на компоненте
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено силама трења и отпора средине.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о слагању и разлагању сила.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 3.1. Два дечака гурају аутомобил у истом правцу и смеру. Један делује на аутомобил силом
од 150 N, а други силом од 130 N. Коликом силом треба на аутомобил да делује човек, да би заменио
деловање претходне двојице?
Да би заменио деловање дечака, човек треба да делује резултујућом силом њих двојице: FR  F1  F2  280 N.

Задатак 3.3. На материјалну тачку делују две силе једнаких интензитета, по 20 N, и нормалних
праваца. Одредити интензитет резултујуће силе која делује на материјанлну тачку.
FR  2 F  28.2 N

.

Задатак 3.4. Дечак вуче санке силом 40 N помоћу конопца који са хоризонталом заклапа угао 30.
Одредити хоризонталну и вертикалну копоненту ове силе.
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Fh 

3F
F
 34.6 N , Fv   20 N .
2
2

Задатак 3.5. На моторног змаја ветар делује силом 100 N у смеру југ-север. Мотор вуче змаја у смеру
исток-запад силом 300 N. Колика резултујућа сила делује на змаја? Моторни змај је једноставна
летелица са крилима и мотором, без кабине.
По Питагориној теореми је: FR  F12  F22  316 N.

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задаци 3.30, 3.31.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски или графички задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 38

НАСТАВНА ТЕМА

Сила и кретање. Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Њутнови закони и правци у простору. Слагање и разлагање сила

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, стрма раван, различита тела, динамометар

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о Другом Њутновом закону и правцима у простору,
 утврђивања и провера знања о разлагању сила,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 примени Други Њутнов закон у различитим правцима у простору на кретање тела по стрмој
равни,
 примени разлагање сила при кретању тела по стрмој равни,
 разуме услове кретња и равнотеже тела на стрмој равни.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о Дугом Њутновом закону и
равцима и и разлагању сила
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема у којима се посматра
деловање сила на тело у различитим
правцима и у којима се силе разлажу,
посебно у случају кретња тела по
стрмој рави
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, подсећају се, коментаришу,
одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о деловању сила у различитим
правцима и разлагању сила.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о Другом Њутновом закону и правцима у простору
и слагању и разлагању сила.
Уз помоћ ученика на табли продискутовати услове равнотеже тела на стрмој равни и кретања тела
по стрмој равни – ученици цртају силе које делују на тело и разлажу силу теже на компоненте, као
на слици. Демонстрирати различите ситуације.

135
Кроз дискусију навести ученике на закључке:
 да је тело у равнотежи дуж правца нормалног на раван, па је: N  mg n .
 да тело може да буде у равнотежи и дуж правца стрме равни, али да може и да се креће, што
зависи од сила које на њега делују.

Кроз дискусију навести ученике на закључак да се равнотежа тела на стрмој равни може остварити на
неколико начина:

– Ако на тело не делује вучна сила, интензитети силе трења мировања Ftr,m и компоненте силе

теже mg у правцу стрме равни морају бити једнаки, односно, мора бити Ftr,m  mgp (сл.
3.7а).



– Ако вучна сила F делује низ стрму раван, сила Ftr, m мора бити уравнотежена силама F и

mg p , односно, мора бити Ftr,m  F  mgp (сл. 3.7б).

– Ако вучна сила F делује уз стрму раван и ако је њен интензитет мањи од интензитета силе




mg p ( F  mg p ), силу mg p морају уравнотежити силе F и Ftr,m – мора бити mgp  F  Ftr,m
(сл. 3.7в).

 Ако је F  mg p , сила трења мировања је усмерена низ стрму раван, па сила F мора


уравнотежити силе mg p и Ftr,m – мора бити F  mgp  Ftr,m (сл. 3.7г).

Кроз дискусију подсетити ученике да када тело клизи по стрмој равни на њега делује сила трења:
Ftr  N  m g n .
Ученик на табли анализира случај када тело клизи уз стрму раван, одређује резултујућу силу
F  m g p  Ftr
( F  mg p  Ftr ) и убрзање тела: a 
.
m
Ученик на табли, на сличан начин, анализира случај када тело клизи низ стрму раван, када је вучна
сила усмерена низ стрму раван:

F  m g p  Ftr ,

a

F  m g p  Ftr
m

.
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Ученик на табли, на сличан начин, анализира случај када тело клизи
низ стрму раван, када је вучна сила усмерена уз стрму раван, али је

сила mg p већег интензитета од збира интензитета вучне силе и силе
трења:

m g p  Ftr  F ,

a

m g p  Ftr  F
m

.

Подсетити ученике да са њиховим знањем математике, компоненте силе Земљине теже могу
одредити само за одређене вредности нагибног угла стрме равни. Ученик на табли ради задатак у
коме је то могуће.
Задатак 3.6. Низ стрму раван нагибног угла 30 може да клизи тело масе m. Тело је лаким
неистегљивим концем, пребаченим преко котура занемарљиве масе, спојено са телом масе M, као на
слици. Одредити интензитет и смер убрзања тела, и силу затезања конца. Сва трења су занемарљива.
Први ученик одређује компоненте силе теже:

mg p 

mg
2

и

mg n 

mg 3
.
2

Казати да треба претпоставити смер кретања тела, на пример, да се креће низ стрму
раван.
Други ученик уз помоћ осталих одређује убрзање тела ( T  T  ):цео систем, важи:

mg p  T  ma,
a

T  Mg  Ma,

mg p  Mg  (m  M )a.

m  2M
g.
2(m  M )

Продискутовати са неколико ученика различите могућности кретања:
Тело се спушта ако је m  2M , подиже ако је m  2M и остаје у равнотежи ако је m  2M .брзање је нула, па тела
3mM
g.
Ученик одеђује силу затезања: T  M (a  g ) 
2(m  M )

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатаk 3.56.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа примера и задатка
Тачно решен неки од делова примера и задатка
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
примера и задатка
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
Евалуација








Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
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 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 39

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Равнотежа тела која могу да ротирају. Момент силе

ТИП ЧАСА

обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, импровизована клацкалица

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 тежиштем тела,
 моментом силе,
 условима равнотеже тела која могу да ротирају.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме смисао тежишта тела,
 израчуна момент силе,
 одреди смер ротације тела на који делује мемент силе,
 постави опште услове равнотеже тела.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка

Активности ученика
Слушају, одговарају, коментаришу

Укратко подсећа ученике на научено о
равнотежи тела
Главни

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно

Учествују у демонстрацији деловања
момента силе на тела

Наводи ученике на коришћење
сопственог искуства, уочавање и
извођење закључака о деловању
момената сила на тела

Изводе закључке и решавају проблеме

Уз помоћ ученика одређује компоненте
сила значајне за ротацију тела
Уз помоћ ученика демонстрира
деловање момената сила које делују на
тела на различите начине
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Подсетити ученике на услов равнотеже тела која не ротирају.
Главни део часа
Дефинисати тежиште тела као нападну тачку силе теже на посматрано тело.

Дати примере положаја тежишта код хомогених тела правилног облика.
Дефинисати ротационо кретање као кретање при ком сви делићи тела описују кружнице или
делове кружница чији су центри на оси ротације.
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Демонстрирати ротацију при различитим правцима и нападним тачкама силе на клацкалици.

Питати ученике да ли могу исто демонстрирати на још неком предмету у учионици. Очекивани
одговор; врата, прозор...

Кроз анализу огледа и слике навести ученике на закључак да су за ротацију тела важни
 интензитет силе и
 крак силе (d) – нормална удаљеност правца силе од осе ротације.
Дефинистаи интензитет момента силе – једнак је производу интензитета силе и крака силе:
M  Fd .

Ученици закључују да је јединица за момент силе у Међународном систему мера (SI) је њутн метар
(Nm) изведена из јединица за силу и растојање

M   F d   N m .
Нагласити да момент силе има исту улогу код ротационог кретања, какву има сила код кретања без
ротације – сила убрзава тело, а момент силе убрзава ротацију тела.
Нагласити да ће у средњој школи ћете учити да је момент силе векторска величина, али да ће сада
само научити како се разликују моменти силе који настоје да тела ротирају у супротним смеровима.
Казати да се обично узима да су позитивни моменти силе који настоје да тело ротирају у смеру
супротном од смера кретања казаљке на сату, а негативни они који настоје да ротирају тело у смеру
кретања казаљке на сату (сл. 3.12).
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Кроз дискусију, ученик на табли одређује резултујући момент силе који делује на тело на слици:

M R   F1 d1  F2 d 2  F3 d 3  F4 d 4 .
Нагласити да тело не би ротирало, морају се поништавати сви моменти сила који на њега делују –
резултујући момент силе мора бити једнак нули:

MR  0 .

Општи услови равнотеже тела
Дефинисати општи услов равнотеже тела: тело се налази у равнотежи ако су резултанта свих сила
и резултујући момент свих сила које на њега делују једнаки нули, односно, ако је

FR  0
MR  0 .
и


Ученик на таби пише услов равнотеже када на тело делују само две силе F1 и F2 , чији су моменти
M 1  F1 d1 и M 2   F2 d 2 :

F1  F2

и

F1 d1  F2 d 2 .

Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задаци 3.33 и 3.34.
Провера остварених исхода


Разумевање важности тежишта тела



Разумевање значаја момента силе,



Исправно одређивање момента силе



Познавање услова равнотеже тела која могу да ротирају



Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)

Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 40

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Равнотежа тела која могу да ротирају. Момент силе

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о моменту силе,
 утврђивања и провера знања о условима равнотеже тела која могу да ротирају,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме смисао тежишта тела,
 одреди момент силе,
 разуме опште услове равнотеже тела,
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на равнотежу телао која могу да
ротирају.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о моменту силе и условима
равнотеже.
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема ротације и равнотеже тела
која могу да ротирају
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о моменту силе и условима
равнотеже.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о равнотежа тела која могу да ротирају и моменту
силе.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 3.7. Дечак вуче врата силом од 10 N која је нормална на раван врата. Удаљеност кваке од
шарке је 75 cm. Коликим моментом силе дечак делује на врата?
M  F d  10 N  0.75 m  7.5 Nm.

Задатак 3.37. Колики је интензитет силе на слици,
која држи у равнотежи, у хоризонталном положају,
полугу на чијем се крају налази тело масе
m  30 kg? Т је тежиште тела (види уџбеник).
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Q  mg ,

Qd1  Fd 2 , mgd1  Fd 2 ,

F

mgd 1
 252 N .
d2

Задатак 3.9. На једном краку клацкалице седе брат и сестра маса 18 и 12 kg, по реду. Удаљеност
братовог тежишта од осовине клацкалице је 2 m, а сестриног 1.8 m. Коликом силом треба мајка да
делује на други крак клацкалице, на удаљености 2.2 m, да би полуга клацкалице била хоризонтална у
равнотежи?
Први ученик одређује тежине: Qb  mb g и Qs  ms g .
Други ученик одређује моменте свих сила:

M b  Qb d b ,

M m  F d m .

M s  Qs d s и

Трећи ученик завршава задатак:

Qb d b  Qs ds  F d m  0,

F

Qb d b  Qs d s
 257 N.
dm

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатаци 3.35.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 41

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Врсте равнотеже. Полуге

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, лењир, математичко клатно, импоровизована
колица...

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 врстама равнотеже,
 полугама,
 примерима полуга у свакодневном животу.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 препозна стабилну, лабилну и индиферентну равнотежу,
 одреди услове равнотеже полуга,
 примени стечена знања о полугама,
 препозна врсту и улогу различитих полуга из свакодневног живота.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка

Активности ученика
Слушају, одговарају, коментаришу

Укратко подсећа ученике на научено о
равнотежи тела
Главни

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно.

Учествују у демонстрацијама
равнотеже и полуга

Наводи ученике на коришћење
сопственог искуства, уочавање и
извођење закључака о врстама
равнотеже и полугама

Изводе закључке и решавају проблеме

Уз помоћ ученика демонстрира
различите врсте равнотеже, као и
различите полуге
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Подсетити ученике на опште услове равнотеже тела.
Главни део часа
Дефинисати всте равнотеже:
Стабилна равнотежа – тело изведено из равнотежног положаја и пуштено враћа се у њега.
Лабилна равнотежа – тело мало изведено из равнотежног положаја и пуштено може се вратити у
њега само уз помоћ спољашњих сила.
Индиферентна равнотежа – тело изведено из равнотежног положаја налази се у новом равнотежном
положају.
Подсетити на значење речи: лабилан (супротно од стабилан) значи несталан, непостојан, несигуран,
индиферентан значи равнодушан, коме је свеједно.
На примеру лењирам, удубљене и испупчене подлоге и математичког клатна, објаснити који су
шположали стабилне, лабилне и индиферентне равнотеже.
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.
Казати да се поже показати да је равнотежа тела стабилна ако се тежиште тела налази испод, а
нестабилна ако се тежиште тела налази изнад осе могуће ротације. Ако је тежиште тела на овој оси,
равнотежа је индиферентна.

Сл. 3.14

Дефинисати полугу као круто тело чија је дужина много већа од дебљине (шипка, штап и сл.) и које
може да ротира око једне осе (осовине).


Дефинисати активну силу ( F ) као силу којом настојимо померити терет ( Q ). Казати да на полугу

делује и сила реакције подлоге, тј. осовине ( N ).

Навести врсте полуга:
 Код полуге прве врсте осовина се налази између терета и нападне тачке активне силе (сл.
3.15а).
 Код полуге друге врсте терет се налази између осовине и нападне тачке активне силе (сл.
3.15б).
 Ако је нападна тачка активне силе између терета и осовине, говоримо о полузи треће врсте
(сл. 3.15в).
Са ученицима извести закључак да је момент силе реакције подлоге нула код свих полуга зато што
правац реакције подлоге пролази кроз осу ротације.
Ученици закључују да на полугу делују момнти:
Момент тежине Q d1

и

Момент активне силе F d 2 ,

И да настоје да обрну полугу у супротним смеровима, па да је услов равнотеже полуге: Q d1  F d 2 , и
да активна сила која држи терет у равнотежи износи:
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F

d1
Q.
d2

Према томе, за одржавање равнотеже полуге потребна је онолико пута мања сила од тежине тела
колико пута је њен крак већи од крака тежине.
Кроз разговор ученици изводе закључак да се силом већом од равнотежне вредности терет подиже, а
мањом спушта.
Подсетити ученике да у равнотежи мора да се поништавају и све силе, не само моменти силе.
Ученици са слике закључују да су услови равнотеже сила:
– за полугу прве врсте N  Q  F ,
– за полуге друге и треће врсте Q  N  F .
Навести примере примене полуга, клацкалица, колица за превоз терета, кантар, велике ваге и сл.
Посебно истаћи да моторика људског и животињског организма ради на принципу различитих
полуга – грчењем, мишић активном силом повлачи кост за коју је везан.

Кости могу да ротирају око зглобова као осовина. Момент активне силе мишића уравнотежава
момент тежине самих костију и додатних терета, ако постоје. Нарушавање равнотеже доводи до
покретања тела (костију).
Објаснити пример са слике 3.17.
Питати ученике могу ли држати велики терет са руком као на слици и
где би га требало сатвити да да би га лакше држали.
Очекибвани одгвор: Не, треба га померити ка лакту, да се смањи
момент тережине терета.
Казати да је крак силе којом мишићи делују на кост код човека око 10
пута мањи од крака терета у шаци у положају као на слици.
Дати пример подизања и спустања главе чије је тежиште испред ослонца (кичме) – подижемо је и
спуштамо скупљањем и опуштањем вратних мишића који су иза ослонца. Глава човека представља
полугу прве врсте.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 3.39
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Провера остварених исхода
 Разумевање појмова стабилне, лабилне и индиферентне равнотеже
 Исптравно навођење примера различитих равнотежа
 Разумевање врста полуга
 Исправно одређивање активне силе
 Разумевање примера примене полуга
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 42

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Врсте равнотеже. Полуге.

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о врстама равнотеже,
 утврђивања и провера знања о условима равнотеже полуга,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 препозна стабилну, лабилну и индиферентну равнотежу,
 одреди услове равнотеже полуга,
 примени стечена знања о полугама,
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на равнотежу полуга.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о моменту силе и условима
равнотеже.
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема ротације и равнотеже тела
која могу да ротирају
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о моменту силе и условима
равнотеже и полугама.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о равнотежа тела, моменту силе и полугама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 3.8. Колица за превоз терета човек држи у равнотежи силом 50 N када крак терета износи
10 cm, а крак силе 80 cm. Колика је тежина терета? Коликом силом човек може држати у равнотежи

исти терет ако крак силе повећа за 10 %?
Qd1  Fd 2 ,
F 

Q

Fd 2
 400 N,
d1

Qd1  F d 2 ,

Qd 1
Qd 1

 45.5 N .
d 2
1.1d 2

Задатак 3.10. Крута полуга занемарљиве масе и дужине
l  60 cm лежи на два ослонца, као на слици. На удаљености
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a  20 cm од једног ослонца на полугу је стављено тело масе m  2 kg. Коликим силама реакције
подлоге делују ослонци на полугу?
Ученик на табли црта све силе које делују на полугу и услов равнотеже
сила: N1  N 2  Q и
Други ученик одређује моменте свих сила, на пример у односу на леви
ослонац и пише једначину тавнотеже: N1  0  Qa  N 2l  0
Трећи ученик одређује тражене величине: N 2 
N1  mg  N 2 

Qa mga

 6.54 N,
l
l

mg (l  a)
 13.08 N.
l

Нагласити да се моменти могу рачунати у односу на било коју (замишљену) осу ротације јер тело не ротира у односу на
било коју осу.
Ученик на табли пише услов равнотеже у односу на други ослобнац:

Q(l  a)  N1l  N 2  0  0,

N 2 (l  a)  N1a  Q  0  0.

Задатак 3.35. На једном тасу ваге која ради на принципу једнакокраке полуге налази се тег масе
mt  1 kg. На другом тасу се налази бокал масе mb  400 g са соком густине   900 kg/m 3 . Колика је
запремина сока у бокалу?
Ученик који зна повезати масу, густину и запремину сока, уз помоћ осталих, решава задатак:

mt gd  (mb  ms ) gd ,

mt  mb  Vs ,

Vs 

m t  mb



 667 cm 3  0.667 l .

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатаци 3.38.
Рећи ученицима да се подсете наученог у шестом разреду о густини, притиску и хидростатичком
притиску, јер ће им то требати да би успешпно пратили следећи час.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација





Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
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Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 43

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Сила потиска у течности и гасу

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, комплет за демонстрацију силе потиска

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 силом потиска у течности и гасу,
 примерима деловања ове силе у свакодневном животу.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 одреде силу потиска која делује на различита тела у различитим течностима и гасовима,
 препознају деловање сиуле потиска у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа ученике на научено у
шестом разреду о густини, притиску и
хидростатичком притиску

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о сили
потиска

Учествују у демонстрацијама деловања
силе потиска
Изводе закључке и решавају проблеме

Уз помоћ ученика демонстрира
деловање силе потиска
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Казати ученицима да ће на овом часу само мало проширити своја знања из шестог разреда, али да им
је за то потребно да се подсете много тога што су учили, па да ће уводни део часа трајати мало дуже.
Кроз питања и одговре подсетити ученике на научено у шестом разреду о густини, притиску,
хидростатичком и атмосферском притиску.
Густина тела је, по дефиницији, једнака количнику његове масе m и запремине V:  

Средња густина тела једнака:  sr 

m
.
V

m1  m2  m3  ...  mn
.
V1  V2  V3  ...  Vn

Јединица за густину у Међународном систему мера је:

kg
.
m3

Притисак на неку површину једнак је количнику компоненте силе
Fn
нормалне на ту површину ( Fn ) и површине (S ) : p 
.
S
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Јединица за притисак је паскал (Pa): 1 Pa  1

N
.
m2

Подсетити ученике да је притисак скаларна физичка величина.
Хидростатички притисак у некој тачки мирне течности је притисак услед тежине слојева течности
изнад посматране тачке. На дубини h, течности густине  , он износи: p  gh .
Ако на површину течности делује атмосферски притисак p 0 , укупан притисак у течности на дубини
h износи: p  p0  gh .
Атмосферски притисак је притисак којим честице атмосфере
притискају тела на површини Земље. Нормалан атмосферски
притисак (средњи притисак на површини мора) износи
p0  101.3 kPa.
Паскалов закон: Притисак кроз течности и гасове преноси се
равномерно у свим правцима. Због тога течности и гасови делују на
чврста тела (зидове суда или тела унета у њих) силом нормалном на
њихову површину, без обзира на то како је та површина постављена
(сл. 3.19).
Подсетити ученике да се притисак кроз чврста тела преноси у правцу деловања силе.
Главни део часа
Кроз разговор подсетити ученике да неки предмети пливају (плутају) по површини воде, док други
тону на дно и да ако хоће да потопе тело, морају деловати вертикалном силом усмереном наниже.


Дефинисати силу потиска: Сила потиска ( Fp ) је сила којом течност потискује навише тела која
су у њу потопљена или делимично уроњена.
Уз помоћ ученика демонстрирати деловање силе потиска (сл. 3.20), односно, показати да је: Fp  Q0 .
Казати да је ову законитост открио велики старогрчки научник Архимед, па је по њему је назван
Архимедов закон, који гласи: На тело потопљено, или делимично уроњено у течност,

вертикално навише делује сила потиска ( Fp ) чији је интензитет једнак тежини телом истиснуте
течности.
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Уз помоћ ученика извести израз за силу потиска која делује на квадар страница a, b и c (сл. 3.21).
Притисак на нивоу горње површи квадра, на дубини h1 , износи p1  p0   0 g h1 – делује нормално
на горњу површину квадра силом усмереном наниже: F1  p1 S  ( p0   0 g h1 ) S .
Притисак на нивоу доње површи квадра, на дубини h2 , износи p2  p0   0 g h2 – делује нормално
на доњу површину квадра силом усмереном навише: F2  p2 S  ( p0   0 g h2 )S .
Кроз разговор навести ученике на закључак да се силе које делују на бочне стране поништавају, па да
је резултујућа сила, која услед хидростатичког притиска делује на квадар:

Fp  F2  F1  ( p0   0 g h2 ) S  ( p0   0 g h1 ) S   0 g (h2  h1 ) S   0 g c S ,
Fp   0Vg .
Кроз разговор навести ученике на закључке:
 да је m0   0 V маса телом истиснуте течности, па сила потиска износи:

Fp  m0 g .

 да је Q0  m0 g тежина телом истиснуте течности.
 да је тиме теоријски доказали Архимедов закон, да је сила потиска је по интензитету
једнака тежини телом истиснуте течности, тј. Fp  Q0 .
Уопштити закон на деловање силе потиска у гасовима и формулисати Архимедов закон се у облику:
На свако тело потопљено или делимично уроњено у флуид (течност или гас) делује од
стране флуида вертикално навише сила потиска чији је
интензитет једнак производу густине флуида, убрзања
Земљине теже и запремине оног дела тела који је уроњен
у флуид.

Fp   0 g V .
Нагласити да сила потиска зависи од запремине телом
истиснуте течности, а не од облика, густине, масе и других
особина тела – иста сила потискаделује на хомогено и
нехомогено тело једнаких спољашњих димензија ако су
подједнако или потпуно уроњена у течност (сл. 3.22).
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Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 3.45 и 3.46.
Провера остварених исхода


Разумевање везе између хидростатичког, тј, атмосферског притиска и силе потиска,



Разумевање појма силе потиска,



Исправно навођење примера деловања силе потиска,



Исправно одређивање силе потиска,



Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)

Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?

 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 44

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Сила потиска у течности и гасу

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о сили потиска у течности и гасу,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 одреди силу потиска у течности и гасу,
 препозна деловање силе потиска у свакодневном животу,
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на деловање силе потиска.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о сили потиска
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за деловање силе
потиска
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о сили потиска.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о хидростатичком притиску и сили потиска.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 3.14. Одредити притисак којим сила F  50 N делује нормално на површину S  20 cm 2 .
p

F
 25 000 Pa  25 kPa.
S

Задатак 3.16. Одредите хидростатички притисак на дубини 20 cm испод површине алкохола густине

800 kg/m 3 .
p   gh  800

kg
m3

 9.81

m
s2

 0.2 m  1 570 Pa  1.57 kPa.

Задатак 3.21. Колика сила потиска делује на тело запремине 100 cm 3 потпуно потопљено у воду?
Fp  V g  1 000 kg/m3  0.0001 m3  9.81 m/s2  0.981 N .
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Задатак 3.24. Дрво плута (плива) по површини воде тако да му је 80 % запремине потопољено у
воду. Колика је густина дрвета?
Fp  mg , 0.8vVg  dVg , d  0.8v  800 kg/m3.

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 3.51.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 45

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Тоњење, пливање и лебдење

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, комплет за демонстрацију тоњења, пливања
и лебдења

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 примерима деловања силе потиска,
 тоњењем, пливањем и лебдењем тела,
 примерима тоњења, пливања и лебдења тела у свакодневном животу.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 одреде силу потиска која делује на различита тела у различитим течностима и гасовима,
 препозна када ће тело да тоне, плива или лебди у зависности од његове густине и густине флуида
у коме се налази
 препознају деловање силе потиска у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа ученике на наученом
о сили потиска

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
деловању силе потиска, тоњењу,
пливању и лебдењу тела

Учествују у демонстрацијама тоњења,
пливања и лебдења тела
Изводе закључке и решавају проблеме

Уз помоћ ученика демонстрира
тоњење, пливање и лебдење тела
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о хидростатичком притиску и сили потиска.
Казати да ће се на овом часу подсетити наученог у шестом разреду и мало проширити своја занања о
тоњењу, пливању и лебдењу тела – да ће након часа знати ове појаве објаснити деловањем силе
потиска.
Главни део часа
Објаснити да када се тело стави полако на течност увек ће макар мало да се спусти испод њене

површине због Земљине теже (mg ) која га увлачећи га у течност и да одмах на тело делује сила

потиска ( Fp ) вертикално навише (сл. 3.23).
Ученик на табли пише Други Њутнов закон ma  mg  Fp и уз помоћ осталих закључује: спуштањем
тела не мења се сила теже, док сила потиска расте.
Објаснити пливање (плутање) тела. Када тело плива по површини течности, сила потиска је једнака
сили теже: Fp  mg.
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Објаснити тоњење тела (сл. 3.24). Ако је и после потпуног потапања тела у течност сила теже већа
од силе потиска mg  Fp , тело пуштено у течност наставља да пада убрзано – тоне.
Показати да тело тоне ако му је густина већа од густине течности (    0 ).

Објаснити испливавање (израњање) тела. Ако је после потапања тела у течност сила теже мања од
силе потиска mg  Fp , резултујућа сила је усмерена вертикално навише, па гура тело на површину
течности – кажемо да тело израња.
Показати да тело израња ако му је густина мања од густине течности (    0 ).
Објаснити лебдење тела. Ако је код тела потопљеног у течност сила теже једнаког интензитета као
сила потиска ( mg  Fp ), резултујућа сила која делује на тело је нула R  mg  Fp  0 , па је тело
лебди.
Показати да тело лебди у течности ако му је густина, или средња густина, једнака густини
течности (    0 ).
Демонстрирати и кроз разговор са ученицима објаснити:





пливање рибе,
понашање Картезијанског гњурца,
понашање јајета у сланој и слаткој води,
кретање сувог грожђа у киселој води,
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 мандарине, лимуна или наранџе у води.
Ученик на табли уз помоћ избоди однос запремине леда који
плива изнад воде и укупне запремине леда (сл. 3.28).

V1  v   l
1

 0.091  0.1  .
V2
l
10
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног
градива.
Домаћи задатак: Задатак 3.49.
Провера остварених исхода
 Разумевање везе тоњења, пливања и лебдења са силом потиска
 Исправно навођење примера тоњења, пливања и лебдења,
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 46

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Тоњење, пливање и лебдење

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о деловању силе потиска у течности и гасу,
 утврђивања и провера знања о тоњењу, пливању и лебдењу тела,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 одреде силу потиска која делује на различита тела у различитим течностима и гасовима,
 препозна када ће тело да тоне, плива или лебди у зависности од његове густине и густине флуида
у коме се налази,
 препозна тоњење, пливње и лебдење у свакодневном животу,
 решава проблеме из свакодневног живота који се односе на деловање силе потиска.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о сили потиска
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за тоњење, пливање и
лебдење тела
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о тоњењу, пливању и лебдењу тела.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно осили потиска, тоњењу, пливању и лебдењу тела.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 3.23. Коликом силом треба деловати на тело густине 700 kg/m 3 и запремине 1 dm 3 да би га
потопили у воду?
F  mg  Fp , F  Fp  mg  vVg  Vg  ( v   )Vg  2.9 N .

Задатак 3.24. Дрво плута (плива) по површини воде тако да му је 80 % запремине потопољено у
воду. Колика је густина дрвета?
Fp  mg , 0.8 vVg   dVg ,  d  0.8 v  800 kg/m3 .

Задатак 3.25. Колика је разлика тежина тела запремине V  50 cm 3 окаченог на опругу када се
налази изван воде и када је потопљено у воду?
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Један ученик одређује силе: Q  mg ,

N  Fp  mg ,

А други рачуна разлику: Q  N  mg  Fp  mg  vVg , па је: Q  Q  Fp   vVg  0.49 N.

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатаци 3.49 и 3.52.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VI I

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 47

НАСТАВНА ТЕМА

Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Одређивање густине чврстих тела применом Архимедовог закона

ТИП ЧАСА

лабораторијска вежба

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка и практичан рад

ОБЛИЦИ РАДА

рад у паровима или групама
наведена у детаљном упутству за израду вежбе у практикуму

НАСТАВНА СРЕДСТВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА

У циљу обнављања и утврђивања знања и стицања умења о равномерно убрзаном кретању:
 измерити тежину тела у ваздуху,
 измерити тежину истог тела у води,
 одредити густину тела.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мери тежину тела у различитим срединама,
 табеларно представи резултате мерења,
 одреди густину тела.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенија за учење,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
комуникација,
сарадња.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кроз разговор ученике подсећа на
начин мерења силе
Ствара подстицајну атмосферу за
лабораторијску вежбу
Истиче циљ и задатак вежбе
Контролише прибор
Формира групе (или парове како
ученици седе)
Упућује ученике на практикум
и усмерава пажњу на упутство
Даје инструкције
Прати рад, помаже, коментарише,
подстиче и скреће пажњу на битно
Слуша и коригује извештавања ученика
Вреднује залагање ученика у оквиру
групе
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, упознају се са прибором
Прате инструкције наставника
Деле задужења у оквиру групе
Пажљиво читају текст упутства
и поступају по њему
Мере тежину тела у ваздуху и води
Резултате уписује у табелу
Одређују густину тела
Правилно записују резултат мерења
Активно учествују у анализи резултата
Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају и доприносе анализи
резултата

ТОК ЧАСА
Детаљна упутства за извођење вежбе и начин обраде резултата мерења дати су у практику
Провера остварених исхода
 Тачно мерени тежину тела у ваздуху и води
 Правилно записани резултати мерења
 Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
Евалуација











Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 48

НАСТАВНА ТЕМА

Кретање тела под дејством силе теже. Сила трења. Равнотежа тела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Целокупно градиво

ТИП ЧАСА

провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Провера, утврђивање и оцена знања ученика из области Кретање тела под дејством силе теже, Сила
трења, Равнотежа тела.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 уочава везу између различитих области физике,
 разуме и памти најважније научене законитости,
 решава квалитативне, рачунске и графичке задатке (Кретање тела под дејством силе теже. Сила
трења. Равнотежа тела...).
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема
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Делови часа

Активности наставника

уводни

Истиче циљ провере
Дели тестове и упутство за рад
Охрабрује ученике и усмерава их на
размишљање и примену наученог
Прати, пружа додатна упутства и
помоћ

главни

завршни

Сакупља тестове
Укратко најављује тему којом ће се
бавити наредних часова

Активности ученика
Пажљиво слушају и уколико је
потребно траже додатне информације
Пажљивим читањем упознају се са
садржајем теста
Пазмишљају, препознају, повезују,
примењују, користе одговарајуће
формуле, записују одговоре, рачунају,
По потреби цртају и анализирају
графике.
Предају тестове
Слушају и питају

Уводни део часа
Подела тестова. Упутства за рад.
Главни део часа
Ученици раде контролну вежбу уз евентуалну помоћ и упутства.
Комбиновани задаци из Практикума (питања, тест задаци и задаци) или њихове верзије са ситним
променама (бројне вредности, ознаке и сл.) за различите групе ученика.
Завршни део часа
Сакупљање одговора.
Обавестити ученике да ће од наредног часа учити о кретању под дејством силе теже.
Провера остварених исхода
У писаној форми, кроз различите типове квалитативних и рачунских задатака, проверава се
усвојеност основних појмова, њихово разумевање и примена.
Евалуација
Да ли је било проблема током реализације часа? (недовољно времена, нејасноћа у питањима...)
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 49

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Механички рад

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, тело везано концем

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 механичким радом,
 примерима механичког рада у свакодневном животу.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам механичког рада,
 одреди механички рад сталне силе на одређеном путу,
 одреди механички рад сталне компоненте силе на одређеном путу,
 препозна када ће рад силе бити позитиван, негативан или нула,
 препозна рад силе у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа ученике на научено о
компонентама сила

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
деловању силе на одређеном путу и
вршењу рада
Демонстрира рад силе на одређеном
путу

Цртају компоненте сила нормалне на
пут и паралелне путу и изводе
закључке о извршеном раду
Учествују у демонстрацијама
Изводе закључке и решавају проблеме

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак
ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о разлагању сила.
Главни део часа
Кроз разговор подсетити на појам рада у свакодневном животу: подизање предмета на неку висину,
чишћење стола, покретање неког тела.
Навести на закључак да је у свим примерима на тело деловала сила на неком путу и да је рад већи ако
су већи сила или пут.
Дефинисати механички рад који је, по дефиницији, једнак производу интензитета силе која врши
рад (F) и пута (s) на коме делује та сила, односно:
A Fs .
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Ученик на табли изводи чему је једнак џул: A  F s  N m  J , 1 J  1N m  1

kg m
kg m 2
m

1
.
s2
s2

Ученици ан табли пишу мање и веће јединице за рад од џула и њихове односе (табела 4.1).
Јединица

Односи

микроџул ( J )

1 J  0.000 001 J

1 J  1 000 000 J

милиџул ( mJ )

1 mJ  0.001 J

1 J  1 000 mJ

килоџул ( kJ )

1 kJ  1 000 J

1 J  0.001 kJ

мегаџул ( MJ )

1 MJ  1 000 000 J

1 J  0.000 001 MJ

Кроз разговор навести ученике на закључак да је за извршени рад важна компонента силе дуж пута
(сл. 4.2 и 4.3), тј. да је:
A  Fp s .


Нагласити да претходне формуле важе ако је интензитет компоненте Fp константан.

Навести ученике на закључак да сила не врши рад ако делује нормално на правац кретања.
Објаснити зашто је рад негативан ако сила заклапа туп угао у односу на правац и смер померања
A   Fp s .
тела:
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Сумирати закључке:
–

Рад силе је позитиван ако је угао између вектора силе и правца и смера померања тела
оштар, односно A  0 , ако је 0    90 . Сила тада помаже померање тела (сл. 4.2).

–

Рад силе је негативан ако је угао између вектора силе и правца и смера померања тела туп,
односно A  0 , ако је 90    180 . У овом случају се сила супротставља померању тела
(сл. 4.3б).

–

Рад силе која делује нормално на правац померања тела једнак је нули, односно A  0 , ако
је   90 . Сила у овом случају не врши рад над телом (сл. 4.3а).

Поново истаћи: Наведене формуле за рад важе само ако се сила или њена компонента не мењају дуж


пута ( F  const или Fp  const ). Ако то није случај, рад се одређује компликованим математичким
операцијама, које вам за сада нису познате.
Демонстрирати вучењем тела по подлози наведене случајеве.
Казати ученицима да ће у старијим разредима учити да се механички рад врши и током деформације
тела, а не само у току померања тела.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 4.30 и 4.31.
Провера остварених исхода
 Разумевање појма извршеног рада
 Познавање израза за рад константне силе
 Исправно одређивање знака рада
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 50

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Механички рад

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о механичком раду,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 одреди механички рад сталне силе на одређеном путу,
 препозна када ће рад силе бити позитиван, негативан или нула,
 препозна рад силе у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о механичком раду
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за механички рад
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о механичком раду.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о механичком раду.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 4.1. Сила интензитета 5 N делује у правцу и смеру померања тела. Колики рад изврши сила
на путу од 50 m?
A  Fs  250 J.

Задатак 4.4. На првој половини пута од 50 m на тело делује сила од 4 N, а на другој половини
пута на тело делује 20 % слабија сила. Колики је рад силе на целом путу ако се смер силе поклапа са
смером померања тела?
A  F1

s
s
 0,8F1  0,9 F1 s  180 J.
2
2

Задатак 4.36. Тело по хоризонталној подлози вуче сила од 5 N усмерена косо навише у односу на
подлогу. Хоризонтална компонента вучне силе је за 20 % мањег интензитета од вучне силе. Колики
рад изврши вучна сила на путу од 5 m?
A  Fh s  0,8Fs  20 J .
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Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Тест задаци 4.4 и 4.5.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 51

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Рад силе теже и силе трења. Просте машине

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, полуге, стрма раван, котураче

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 радом силе теже,
 радом силе трења,
 простим машинама.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме како се одређује рад силе теже,
 разуме како се одређује рад силе трења,
 препозна када ће рад силе теже бити позитиван, а када негативан или нула,
 разуме улогу простих машина у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника

Активности ученика

Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа ученике на научено о
механичком раду

Главни

Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
радовима силе теже и силе трења и о
простим машинама

Цртају компоненте сила нормалне на
пут и паралелне путу и изводе
закључке о извршеном раду силе теже
и силе трења
Помажу у демонстрацијама

Демонстрира вршење рада силе теже ио Изводе закључке и решавају проблеме
соиле трења, као и радове простих
машина
Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о механичком раду.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре навести ученике на
закључак да рад силе теже може бити
позитиван, негативан или нула.
Када се тело спушта вертикално наниже из
положаја 1 у положај 2 (сл. 4.4а) сила теже
F  mg изврши рад:

A  Fs  mgh .
Када се тело креће вертикално навише из
положаја 1 у положај 2 (сл. 4.4б) сила теже
врши негативан рад:

A   Fs  mgh .
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Напоменути да у току подизања и спуштања тела на њега могу да
делују и друге силе, вршећи позитиван или негативан рад.
Објаснити подизање терета дизалицом (сл. 4.5). Када тело подигне за
висину h, дизалица изврши рад A  Fs  mgh .
Насгласити да рад силе теже зависи само од висинске разлике
почетног и крајњег положаја тела – не зависи од облика пута – за
тело масе m једнак је mgh за спуштање из положаја 1 у положај 2 по
свим путањама приказаним на слици 4.6. Приликом подизања из
тачке 2 у тачку 1 по било којој од ових путања, рад силе теже износи
 mgh .
Сл. 4.5

Нагласити да се све силе чији рад не зависи од облика пута него само
од крајњег и почетног положаја тела на које делују, називају се
конзервативне силе, и да ће ускоро знати ралог за такав назив.
Поред силе теже, конзервативне су и гравитационе силе, еластичне и електричне силе.

Казати да просте машине представљају једноставна оруђа која мењају интензитет, правац и смер и
нападну тачку силе потребне за вршење рада и навести примере простих нашина.
Полуге су просте машине јер помоћу њих можемо подићи терет силом другачијом од тежине терета.
Ако нису задовољени услови равнотеже, полуга ротира што доводи до промене висине терета, тј. до
вршења рада. При томе однос силе којом вршимо рад и силе која врши рад на подизању терета
зависи од односа њихових кракова.
Подсетити ученике на примере које су учили, колица за превоз терета и кантар, као и маказе и
клешта код којих је крак активне силе много већи од крака силе која врши потребан рад, па много
мањом силом можемо сећи маказама или вадити ексере клештима.
Демонстрирати полуге као просте машине.
Подсетити ученике да су у шестом разреду учили о хидрауличној преси која се сврстава у полуге,
али течне. Кроз разговор подсетити да због равномерног простирања притиска кроз течности
(Паскалов закон), деловањем мање силе на клип мање површине добија се већа сила која делује на
клип веће површине и да се то користи у разним уређајима, од кочница и волана у аутомобилима до
различитих дизалица које могу подизати и веома тешке терете (кранови).
Стрма раван може бити проста машина јер је за подизање тела уз стрму раван потребна сила мања


од тежине тела ( Q  mg ). Ако је трење занемарљиво, да бисмо константном брзином подизали тело

183
уз стрму раван, потребно је на њега деловати силом која ће уравнотежити компоненту силе теже

паралелну стрмој равни, тј. силом mg p мањег интензитета (mg p  mg) .
Демонстрирати стрму раван као просту машину.
Котур и котураче (систем котурова) такође представљају
просте машине. Објаснити пример са слике 4.7 – тело је
могуће подизати равномерно силом двоструко мањег
интензитета од његове тежине F  Q / 2 .
Демонстрирати котураче као просте машине.
Показати да коришћење простих машина не штеди енергију,
нити смањује потребан рад.
Да бисмо подигли тело за висину h без котура, тело морамо
подизати силом која је једнака сили теже, па је извршени
рад A  Fh  mgh . Да бисмо тело подигли за исту висину
помоћу котура, морамо деловати двоструко мањом силом,
али на двоструко дужем путу, па је извршени рад исти као
F
када не користимо котур A  2 h  mgh .
2

Као што знате, сила трења делује на граници два тела која роз разговор подсетити ученике када је рад
силе негативан и навести на закључак да је рад силе трења увек негативан (сл. 4.8) јер она заклапа
угао од 180 у односу на правац и смер померања тела и да износи:

A   Ftr s .
На проимеру са слике 4.8 показати да рад силе трења не зависи само од почетног и крајњег положаја
тела, него и од облика путање по коме је тело прешло из једног у други положај.
Нагласити да исто важи и за силу отпора средине.
Навести да се силе чији рад зависи од облика путање тела називају се неконзервативне (силе трења
и силе отпора средине).
Демонстрирати стрму раван, полуге и котураче као просте машине.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 4.33 и 4.35.
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Провера остварених исхода
 Разумевање знакова рада силе теже и силе отпора средине,
 Познавање израза за радове силе теже и силе отпора средине,
 Разумевање улоге простих машина у свакодневном животу,
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 52

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Рад силе теже и силе трења. Просте машине

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о ради силе теже и силе трења и простим машинама,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 одреди радове силе трења и силе теже,
 разуме начин рада простих машина,
 препозна улогу простих машина у свакодневном животу,
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о механичком раду и полугама
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за рад силе теже и
силе трења и за просте машине
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак,
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о механичком раду, раду силе
теже и силе трења и полугама.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања.
 проверити стечена знања ученика, посебно о механичком раду и полугама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 4.2. Ако је за вертикално подизање јабуке константном брзином извршен рад од 1 J, за
колико је јабука подигнута? Маса јабуке је 100 g .
A  Fh  mgh , h  A  1,02 m .
mg

Задатак 4.3. Колики је рад силе трења интензитета 10 N која на тело делује дуж пута дужине пет
метара?
A   Ftr s  50 N.

Задатак 4.6. Терет масе 1 t подигнут је дизалицом на висину од 10 m константном брзином. Колики
је при томе рад извршила дизалица, а колики сила теже? Колики је укупан рад извршен над теретом?
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Навести учемике на закључака: терет се помера константном брзином па су сила теже и вучна сила једнаких интензитета
( F  mg ) , а супротних смерова.
Један ученик одређује рад дизалице, а други рад силе теже и укупан рад:

Ad  Fh  mgh  98,1 kJ , Amg  mgh   Fh  98,1 kJ , A  Ad  Amg  0 .

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задаци 4.37.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VI I

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 53

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Одређивање рада при кретању тела по различитим подлогама

ТИП ЧАСА

Лабораторијска вежба

МЕТОДЕ РАДА

практичан рад

ОБЛИЦИ РАДА

рад у паровима или групама
наведена у детаљном упутству за израду вежбе у практикуму

НАСТАВНА СРЕДСТВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
У циљу обнављања и утврђивања знања и стицања умења у области Механички рад:
 измерити силе којима се тела вуку равномерно по различитим подлогама,
 пут на коме делују силе,
 одредити радове вучне силе и силе трења,
 извести закључке о односу измерених сила и храпавости подлога.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мери силу трења,
 мери пређени пут,
 одреди радове вучне силе и силе трења,
 табеларно представи резултате мерења.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенија за учење,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
комуникација,
сарадња.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кроз разговор ученике подсећа на
начин мерења силе и одређивања рада
Ствара подстицајну атмосферу за
лабораторијску вежбу
Истиче циљ и задатак вежбе
Контролише прибор
Формира групе (или парове како
ученици седе)
Упућује ученике на практикум
и усмерава пажњу на упутство
Даје инструкције
Прати рад, помаже, коментарише,
подстиче и скреће пажњу на битно
Слуша и коригује извештавања ученика
Вреднује залагање ученика у оквиру
групе
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, упознају се са прибором
Прате инструкције наставника
Деле задужења у оквиру групе
Пажљиво читају текст упутства
и поступају по њему
Мере вучну силу и силу трења
Резултате уписује у табелу
Одређују радове вучне силе и силе
трења
Правилно записују резултат мерења
Активно учествују у анализи резултата
Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају и доприносе анализи
резултата

ТОК ЧАСА
Детаљна упутства за извођење вежбе и начин обраде резултата мерења дати су у практику.
Провера остварених исхода





Тачно мерени пређени пут
Тачно мери вучну силу и силу трења,
Правилно одређује радове вучне силе и силе трења,
Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)

Евалуација











Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 54

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Енергија. Енергија и рад. Кинетичка енергија

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, стрма раван, кугле, опруга, квадар

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 енергијом,
 везом енергије и рада,
 кинетичком енергијом.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам м и значај енергије,
 разуме везу енерије и рада,
 разуме појам и значај кинетичке енергије,
 одреди кинетичку енергију тела која не ротирају.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа ученике на научено о
механичком раду

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
енергији и кинетичкој енергији и
њиховој вези са радом

Повезују појам енергије из
свакодневног живота са физичком
дефиницијом енергије

Демонстрира везу енергије и рада

Учествују у демонстрацијама

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке

Изводе закључке и решавају проблеме

Повезују појам енергије и рада у
свакодневном животу

Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о механичком раду.
Главни део часа
Кроз разговор ученике подесетити на различите појмове енергије у свакодневном животу:
 о загађивању животне средине коришћењем нафте и њених деривата као извора енергије,
 о сунцу, ветру и рекама сте слушали као о изворима енергије који не загађују животну
средину.
 о обновљивим изворима енергије, као што је енергија из биолошких супстанција – биомасе
(дрво, слама и сл.),
 о штедњи енергије,
 о коришћењу електричне енергије у домаћинству и у индустрији, рнергија нафтиних деривата
за покретање аутомобила, енергија сунца за загревање воде, енергија ветра за покретање
ветрењача и слично,
 о губљењу енергије када се врси рад и сл.
Дефинисати енергију као меру способности тела да врши рад.
Демонстрирати способност вршења рада тела, тј. померања других тела, телима која поседују
енергију (сл. 4).
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– Тела која се крећу, сударом могу покренути тела испред себе (сл. 4.9а).
– Када тело слети са стрме равни, може покренути тело на које налети (сл. 4.9б).
– Сабијена опруга може да одгурне (сл. 4.9в), а растегнута да привуче тело.
– Када се отвори надуван балон, може да изгура ваздух из своје унутрашњости.

Навести ученике на закључак да тела која се крећу, тела подигнута на неку висину, деформисана
опруга и надуван балон имају енергију.
Кроз дискусију навести ученике на закључак да се енергија тела мења ако тело врши рад или ако
неко други врши рад над посматраним телом. Размотрити начине на које су енергију добила тела на
слици 4.9.
– Да би тело добило брзину, мора га убрзавати нека сила на неком путу.
– Да бисмо тело подигли на стрму раван, морамо на њега деловати силом усмереном навише
по неком путу.
– Да би опруга била деформисана, на њу мора да делује нека сила на неком путу.
– Да надувамо балон, у њега морамо потискивати неком силом ваздух на неком путу.
Закључити: Да би тело добило енергију, на њега мора да делује сила на одређеном путу, тј. над њим
мора да врши рад друго тело (спољашња сила).
Нагласити да ако је тело пре вршења рада над њим имало енергију, извршени рад му повећава
енергију, и да је рад спољашње силе над телом једнак промени енергије тела E , тј. разлици
енергије тела у крајњем ( E 2 ) и почетном ( E1 ) положају, односно:
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Aspolj  ΔE  E2  E1 .

Кроз разговор закључити да после сваког рада који изврши посматрано тело, смањује његова
енергија, опдносно: Рад посматраног тела над другим телима смањује му енергију за износ
извршеног рада. Рад посматраног тела је једнак разлици његове енергије у почетном ( E1 ) и
крајњем положају ( E 2 ), тј. негативној промени његове енергије  ΔE , односно:

Atela  E1  E2  ΔE .
Подсетити ученике да је промена неке физичке величине једнака је разлици крајње и почетне
вредности те величине. Ако се величина повећава, промена је позитивна, а ако се смањује, промена је
негативна
Кроз дискусију навести ученике на закључак да је јединица за енергију иста као за рад, тј. џул (Ј).
Поновити да тела која се крећу имају способност да врше рад (енергију), ударом у неко друго тело
могу га покренути (сл. 4.9) – нога у покрету има способност да покрене лопту, текућа вода или ветар
да обрћу точак са лопатицама (сл. 4.10) и сл.

Нагласити да у наведеним и сличним случајевима тела имају способност да врше рад захваљујући
свом кретању, па да кажемо да имају енергију кретања. Дефинисати:
Кинетичка енергија је енергија кретања тела.
Кроз разговор навести ученике на закључак да је кинетичка енергија већа код тела већих маса и која
се крећу већим брзинама.
Уз помоћ, ученик на табли изводи израз за кинетичку енергију посматрајући равномерно убрзавање
тела масе m које је претходно мировало (сл. 4.11).
Рад силе која убрзава тело до брзине v 2  2as износи A  Fs  mas 

mv 2
.
2
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Закључити: Позитиван рад спољашње силе повећава енергију тела, а пошто се ради о енергији
кретања, то је кинетичка енергија тела и она је једнака:

Ek 

mv 2
.
2

Нагласити да је овом формулом одређена кинетичка енергија материјалне тачке и тела која не
ротирају, а да ће формулу за кинетичку енергију тела која ротирају учити у старијим разредима.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 4.40.
Провера остварених исхода
 Разумевање значаја енергије у свакодневном животу
 Исправно закључује о односу енергије и рада
 Разумевање појма кинетичке негрије
 Исправно одређује кинетичку енергију
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 55

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Енергија. Енергија и рад. Кинетичка енергија

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о енергији, њеној вези са радом и кинетичкој енергији,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам ми значај енергије,
 разуме везу енерије и рада,
 разуме појам и значај кинетичке енергије,
 одреди кинетичку енергију тела која не ротирају.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о енергији, њеној вези са радом
и кинетичкој енергији
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за енергију, рад и
њихову везу
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о енергији, њеној вези са радом и
кинетичкој енергији.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о енергији, њеној вези са радом и кинетичкој
енергији.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 4.11. Колика је кинетичка енергија лопте масе 200 g када се креће брзином 20 m/s?
Ek 

mv 2
 40 J.
2

Задатак 4.12. Аутомобил масе 800 kg равномерно се убрзава убрзањем 2 m/s 2 . Колика му је
кинетичка енергија након десет секунди од почетка кретања?
v  at ,

Ek 

ma 2t 2
 160 kJ.
2
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Задатак 4.15. Аутобус у коме се вози човек креће се убрзано. Због инерције човек у њему полети
уназад. У тренутку када аутобус има брзину 18 km/h , брзина човека у односу на аутобус је 1 m/s.
Одредити кинетичку енергију човека, ако му је маса 75 kg.
Ученик који зна да брзина и кинетичка сенергија зависе од референтног тела у односу на које се кретање посматра,
одређује кинетичку енергију у односу на утобус:

Ek 

mvč2
 37.5 J.
2

Други ученик одређује брзину човека у односу на пут, v  va  vč  4 m/s, као и кинетичку енергију у односу на пут:

Ek 

mv 2
 600 J.
2

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 4.41.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 56

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Потенцијална енергија. Укупна механичка енергија

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, стрма раван, кугле, опруга

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 потенцијалном енергијом,
 везоме потенцијалне енергије и рада,
 укупном механичком енергијом.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам ми значај потенцијалне енергије,
 разуме везу потенцијалне енерије и рада,
 зна да одреди потенцијалну енергију тела у близини површине Земље,
 зна да одреди укупну механичку енергију тела.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа ученике на научено о
механичком раду, енергији и
кинетичкој енергији

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
потенцијалној енергији, посебно у
близини површине Земље и укупној
механичкој енергији

Повезују појам потенцијалне енергије
из свакодневног живота са физичком
дефиницијом енергије

Демонстрира постојање потенцијалне
енергије и наглашава њену зависност
од референтног нивоа

Повезују појам потенцијалне енергије
и рада у свакодневном животу
Помажу у демонстрацијама
Изводе закључке и решавају проблеме

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о механичком раду, кинетичкој енергији и вези енергије
и рада.
Главни део часа
Подсетити ученике на раније научено, да енергију имају и тела на некој висини, деформисана опруга
и надуван балон.
Нагласити да у свим овим примерима тела имају енергију због узајамног деловања са другим телима:
 Земља и тело на некој висини изнад њене површине (сл. 4.12а),
 тело које је истегло опругу и опруга (сл. 4.12б) и
 балон са ваздухом у њему.
Казати да се енергије које потичу од међусобног деловања тела називају се потенцијалне (тела на
некој висини, деформисане опруге, надуваног балона) и да потенцијална енергија зависи од сила
међусобног деловања посматраних тела.
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Потенцијална енергија је енергија међусобног деловања тела.
Дефинисати гравитациону потенцијалну енергија тела у
близини површине Земље, као енергију гравитационог
деловања између Земље и тела у близини њене површине.
Кроз дискусију навести ученике на закључак да је ова енергија
већа код тела веће масе када се налазе на већој висини.
Ученик на табли изводи израз за потенцијалну енергију
посматрајући равномерно праволинијско подизање тела масе m
са подлоге на висину h (сл. 4.13). Пошто се креће равномерно,
сила која га подиже и сила Земљине теже морају имати једнаке интензитете, па њен рад износи
Сл. 4.13

A  Fh  mgh .

Са ученицима извести закључак, пошто се кинетичка енергија
тела не мења, и пошто се ради о енергији која је последица
гравитационог деловања Земље и тела, да потенцијана енесрија
у близини површине Земље и износи:
Ep  mgh .
Питати ученике да ли висину увек рачунају од тла. Очекивани одговор не, може се рачунати од
површине пода, стола, дна бунара и слично.
Казати да се ниво од кога се мери висина тела назива референтни ниво.
Питати ученике колика је потенцијална енергија тела на референтном нивоу. Очекивани одгов р:
Нула.
Са ученицима извести закључак да потенцијална енергија зависи од избора референтног нивоа.
Нагласити да је рад који тело врши једнак је разлици потенцијалних енергија, и да је она иста без
обзира на избор референтног нивоа.

Објаснити слику 4.14. Нагласити да је потенцијална енергија тела испод референтног нивоа
негативна – на пример.
Нагласити се најчешће рефернтни ниво бира тако да то буде најнижи ниво на који тело доспева у
посматраном случају – референтни ниво 1 у примеру са слике 4.14.
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Навести примере других потенцијаних енергија.
Гравитациона потенцијална енергија у општем случају, која зависи од маса тела и растојања
између њих.
Електростатичка потенцијална енергија између наелектрисаних тела,
наелектрисања и растојања тела (чешаљ наелектрисан трењем о косу и коса).

која

зависи

од

Еластична потенцијална енергија постоји код тела која се међусобно деформишу (деформисана
опруга и надуван балон).
Подсетити да тело може вршити механички рад захваљујући поседовању и кинетичке и потенцијане
енергије. Навести да је због тога за вршење рада важан збир кинетичке и потенцијалне енергије, који
се назива укупна механичка енергија тела.
Укупна механичка енергија тела E је збир његове
енергије:

кинетичке ( E k ) и потенцијалне ( E p ),

E  Ek  Ep .

Напоменути да поред механичке енергије постоје и други облици енергије, за које су сигурно чули:
топлотна, енергија физичких поља, нуклеарна, и друге.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 4.43.
Провера остварених исхода
 Разумевање општег појма потенцијалне енергије
 Исправно одређивање гравитационе потенцијалне енергије тела у близини површине Земље
 Исправно закључује о односу потенцијане енергије и рада
 Разумевање појам референтног нивоа
 Разумевање појма укупне механичке енергије
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 57

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Потенцијална енергија. Укупна механичка енергија

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о потенцијалној енергији и укупној механичкој енергији,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам и значај потенцијане енергије тела,
 разуме везу потенцијалне енерије и рада,
 одреди потенцијалну енергију тела,
 одреди укупну механичку енергију тела.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:








компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о енергији, потенцијалној и
укупној енергији
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за потенцијалну
енергиј и укупну механичку енергију
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о потенцијалној и укупној
механичкој енергији.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о потенцијалној и укупној енергији.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 4.13. На којој висини дечак масе 20 kg има потенцијалну енергију 500 J у односу на
подлогу?
E p  mgh , h 

Ep
mg

 2.55 m.

Задатак 4.14. Колику гравитациону потенцијалну енергију у односу на под има тело масе 2 kg на
висини 30 cm изнад стола, ако је висина стола 1 m?
Висина тела у односу на под је h  H , па потенцијална енергија износи:

Ep  mg (h  H )  25,5 J .
Питати ученике колика је потенцијална енергија у односу на сто. Очекивани одговр: E1  mgh. .
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Задатак 4.45. Тело слободно пада са висине h  120 cm. После ког времена му је кинетичка енергија
једнака потенцијалној?
Два или више ученика працијално решавају задатак.

mg (h  s) 

mv 2
gt 2
gt 2
gt 2
2
)
,s 
, v  gt , (h 
, gt  h , t 
2
2
2
2

h
 0,35 s .
g

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Тест задатак 4.17.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 58

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Закон одржања механичке енергије

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, математичко клатно, опруга

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 Законом одржања механичке енергије,
 примерима важења Законом одржања механичке енергије.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам ми значај укупне механичке енергије,
 примени Закон одржања механичке енергије на примере из свакодневног живота.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Укратко подсећа ученике на научено о
укупној механичкој енергији

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
важењу Закона одржања механичке
енергије

Повезују искуства из свакодневног
живота са важењем Закона одржања
механичке енергије

Демонстрира прелазак кинетичке у
потенцијалну енергију и обрнуто, тј.
важење Закона одржања механичке
енергије

Помажу у демонстрацијама

Повезују појам потенцијалне енергије
и рада у свакодневном животу
Изводе закључке и решавају проблеме

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о механичком раду и укупној механичкој енергији, тј.
да је Укупна механичка енергија тела E је збир његове кинетичке ( E k ) и потенцијалне ( E p ),
енергије:

E  Ek  Ep .

Главни део часа
Са ученицима анализирати шта се дешава са укупном механичком енергијом тела код вертикалног
хица са занемарљивим отпором ваздуха (сл. 4.15).
mv02
mv02
mv 2
и E p1  0 , E  E k1  E p1 
. Ek 
,
2
2
2
Ep  mgh, v 2  v02  2 gh и, пошто се укупна механичка енергија тела није променила, важи:

Ученици на табли показују да, пошто је E k1 

m(v02  2 gh)
mv02
mv 2
.
E  Ek  Ep 
 mgh 
 mgh 
2
2
2

Такође показују, пошто је Ek 2  0 и Ep 2  mgH и v02  2 gH , важи: E  E k2  E p 2  mgH 

mv02
.
2

207
Дефинисати Закон одржања механичке енергије: Укупна механичка енергија тела је константна
ако на тело не делују силе трења и отпора средине, тј.
E  Ek  Ep  const .

Нагласити да,
 ако не постоје силе трења и отпора средине, кинетичка и потенцијална енергија могу
прелазити једна у другу, али њихов збир остаје стално исти,
 ако на тело делују силе трења и отпора средине, укупна механичка енергија тела се смањује –
део ње прелази у друге облике енергије.
Казати да механичка енергија најчешће прелази у топлотну, али и у енергију светлости – трење
загрева, али може доћи и до светлуцања на додирним површинама.
Истаћи:
 силе трења и отпора средине називају неконзервативним – не „чувају” (не конзервирају)
механичку енергију, а
 гравитационе, електричне и еластичне силе „чувају” (конзервирају) механичку енергију –
њихово деловање је не мења, па се називају конзервативним силама.
Уз помоћ ученика демонстрирати и објаснити важење Закона одржања механичке енергије.
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Осциловање математичког клатна (сл. 4.16). Казати да се:
 кретања која се понављају након неког времена називају се осцилаторним.
 највећа удаљеност тела од равнотежног положаја назива се амплитуда.
Показати да важи:

2
mvmax
mv 2
 mgh 
2
2

и

mv 2
 mgh  mgH .
2

Осциловање еластичне опруге. Објаснити и демонстрирати осциловање тега окаченог на опругу
(сл. 4.17). Подсетити ученике да деформисана опруга има потенцијалну енергијукоја је већа ако је
опруга више деформисана.
2
mvmax
mv 2
Показати да важи:
 Ep 
2
2

и

mv 2
 E p  E p max .
2

Напоменути да куглица математичког клатна и тело на опрузи се ипак након неког времена
заустављају у равнотежним стањима јер је немогуће потпуно избећи губитке механичке енергије –
код клатна се највише губи због отпора ваздуха, а код опруге се губи и на загревање опруге услед
растезања и сабијања.

Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 4.44.
Провера остварених исхода
 Разумевање појмова кинетичке, потенцијалне и укупне механичке енергије
 Исправно одређивање потенцијалне и кинетичке енергије тела у демонстрацијама
 Разумевање преласка потенцијалне у кинетичку енергије тела и обрнуто
 Разуме разлоге губитка механичке енергије и њеног преласка у друге облике нергије
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
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 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 59

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Закон одржања механичке енергије

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о Закону одржања механичке енергије,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам и значај укупне механичке енергије,
 примени Закон одржања механичке енергије на примере из свакодневног живота.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о кинетулкој, потенцијалној и
укупној механичкој енергији
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за укупну механичку
енергију и Закон одржања укупне
механичке енергије
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о кинетичкој, потенцијалној,
укупној механичкој енергији и Закону одржања укупне механичке енергије.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
 проверити стечена знања ученика, посебно о раду, енергијама и Закону одржања укупне
механичке енергије.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 4.18. Куглица математичког клатна изведе се из равнотежног положаја тако да нит заклапа
са вертикалом угао од 60 и пусти. Коликом брзином куглица пролети кроз равнотежни положај ако
је дужина нити l  1 m и ако се занемаре губици енергије?
mg

l mv 2

,
2
2

v  l g  3,13 m.

Задатак 4.16. Скакача у воду одскочна даска одбаци увис почетном брзином 2 m/s. Вода се налази
3 m испод одскочне даске. На којој висини од воде скакач има брзину двоструко већу од почетне?
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Један ученик решава ѕадатак применом Закона одржања енергије:

mv02
mv 2
3v 2
 mgH 
 mgh, па тражена висина износи: h  H  0  2,39 m.
2
2
2g
Са осталим ученицима продискутовати начин решавања кинематички: v 2  v 02  2 gs ,
v 2  v02  2 g ( H  h). Из ове једначине лако се добија тражена висина.
Нагласити да би најтежи начин решавања био би да се посматра прво успорено
кретање навише, а затим убрзано кретање наниже до положаја 2.

Задатак 4.17. Тело масе 10 kg спусти се без почетне брзине низ стрму
раван висине 2 m. На дну стрме равни брзина тела је 5.5 m/s. Колики је рад извршила сила трења при
спуштању тела?
Рад силе трења, као спољашње силе, једнак је промени механичке енергије тела: Atr  E  E2  E1.
На почетку тело има само потенцијалну енергију, а на крају само кинетичку:

E1  mgh, E2 

mv 2
mv 2
, па је: Atr 
 mgh  45 J.
2
2

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 4.20.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VI I

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 60

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Провера Закона о одржању енергије помоћу колица

ТИП ЧАСА

Лабораторијска вежба

МЕТОДЕ РАДА

практичан рад

ОБЛИЦИ РАДА

рад у паровима или групама
наведена у детаљном упутству за израду вежбе у практикуму

НАСТАВНА СРЕДСТВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
У циљу обнављања и утврђивања знања и стицања умења у области Енергија:
 измерити масе колица, таса тегова,
 измерити пут који колица прелазе,
 измерити време за које колица прелазе дати пут,
 табеларно приказати резултате мерења,
 одредити убрзање и брзину колица на крају пута,
 одредити потребне кинетичке и потенцијане енергије,
 извести закључак о важењу Закона о одржању механичке енергије.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 одреди убрзање и брзину тела из мерења пута које тело пређе за неко време при равномерно
убрзаном кретању,
 одреди кинетичку и потенцијалну енергију тела,
 табеларно представи резултате мерења,
 изведе закључке о важењу Закона о одржању механичке енергије.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенија за учење,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
комуникација,
сарадња.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кроз разговор ученике подсећа на
начин мерења дужине, времена и масе
и одређивања кинетичке и
потенцијалне нергије
Ствара подстицајну атмосферу за
лабораторијску вежбу
Истиче циљ и задатак вежбе
Контролише прибор
Формира групе (или парове како
ученици седе)
Упућује ученике на практикум
и усмерава пажњу на упутство
Даје инструкције
Прати рад, помаже, коментарише,
подстиче и скреће пажњу на битно
Слуша и коригује извештавања ученика
Вреднује залагање ученика у оквиру
групе
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, упознају се са прибором
Прате инструкције наставника
Деле задужења у оквиру групе
Пажљиво читају текст упутства
и поступају по њему
Мере потребне физичке величине
Резултате уписује у табелу
Одређују потенцијалну и кинетичку
енергију тела
Правилно записују резултат мерења
Активно учествују у анализи резултата
и изводе исправне закључке
Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају и доприносе анализи
резултата

ТОК ЧАСА
Детаљна упутства за извођење вежбе и начин обраде резултата мерења дати су у практику.
Провера остварених исхода






Тачно мерени пређени пут
Тачно мери масе,
Правилно одређује потенцијалну и кинетицку енергију
Изводи исправне закључке
Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)

Евалуација











Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
Шта и како даље?

215

Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 61

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Снага. Коефицијент корисног дејства

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 снагом као физичком величином,
 кеофицијентом корисног дејства.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам и значај снаге,
 одреди снагу вршења рада,
 одреди коефицијент корисног дејства у примерима из свакодневног живота.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника

Активности ученика

Кратка анализа домаћег задатка

Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Кроз разговор укратко подсећа на
научено о раду и Закону одржања
енергије
Главни

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о снази
вршења рада и ефикасности њеног
вршења

Повезују искуства из свакодневног
живота са снагом и коефицијентом
корисног дејства
Изводе закључке и решавају проблеме

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о механичком раду и енергији.
Главни део часа
Кроз примере из живота увести појам снаге вршења рада – снажнији човек, снажнија машина, брже
изврше рад. Дефинисаљти снагу:
Снага (P) је мера брзине вршења рада. Бројно је једнака извршеном раду у јединици времена:
P

A
.
t

Кроз разговор са ученицима извести закључак: Развијена је већа снага ако је исти рад извршен за
краће време, или ако је за га исто време извршен већи рад.
Дефинисати ват. Ученик га на табли изражава преко основних јединица Међународног систему мера:

P  A  J  W ,
t  s

Nm
kg m 2
J
1W  1  1
1 3 .
s
s
s

Ученик на табли приказује остале јединице за снагу (табела 4.2).
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Јединица

Односи

микроват ( W)

1 W  0.000 001 W

миливат (mW)

1 mW  0.001 W

киловат (kW)

1 kW  1 000 W

1 W  0.001 kW

мегават (MW)

1 MW  1 000 000 W

1 W  0.000 001 MW

1 W  1 000 000 W
1 W  1000 mW

Ученик изводи формулу: A  P t .
Нагласити да снага вршења рада не мора бити константна и да у том случају по формули P  A / t
рачуна се средња снага развијена за време t.


Ученик на табли изводи израз за снагу константне силе F која помера тело константном брзином v
на праволинијском путу s:

P

A Fs Fvt
,


t
t
t

P  Fv.

Дати пример: Са истом снагом мотор већом силом вуче аутомобил када му је брзина мања, па зато
возачи смањују брзину на узбрдици, где је потребна већа вучна сила.
Дати примере за одређене снаге, нпр.: Просечна снага срца човека који се одмара је око 2.2 W , али
може да буде и хиљаду пута већа када подиже велики терет. Снага телевизора је око 200 W ,
аутомобила „пунто” 44 kW , а ракета космичких бродова неколико милијарди вати.
Нагласити да свако вршење рада није једнако ефикасно, осим рада који желимо, морамо вршити и
нежељене радове.
Казати да је корисни рад рад који треба извршити да бисмо обавили неки нама користан процес. Дати
примере:
Ако хоћемо да подигнемо тело масе m за неку висину h, користан рад би био рад на савлађивању
силе теже само тог тела ( mgh ). Међутим, поред овог рада морамо вршити рад на савлађивању силе
отпора средине и тежине корпе у којој се терет налази.
Ако хоћемо да убрзамо тело гурањем константном силом, користан рад би био рад на повећању
кинетичке енергије тела. Међутим, поред овог рада потребно је савладати и рад силе трења и силе
отпора средине које делују на тело.
Дефинисати коефицијент (степен) корисног дејства као количник корисног рада и укупног
уложеног рада:



Ak
.
Au

Наглсити да је то бездимензионална величина и да се често се изражава у процентима:
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% 

Ak
100 % .
Au

Ученик на табли изражава коефицијент корисног дејства преко снага ( Ak  Pk t , Au  Pu t ):



Pk
,
Pu

% 

Pk
100 % .
Pu

Кроз разговор навести ученике на закључак да је коефицијент корисног дејства је увек мањи од 1,
односно од 100 %.
Дати примере: Коефицијент корисног дејства парне машине је око 5 %, бензинског мотора око 30%,
а електромотора више од 90 %.
Као занимљивост напоменути револуционарно повећање коефицијент корисног дејства сијалица
поселдњих година – од 5 % за сијалице са влакном, које се користе више од сто година до око 50 %
колико имају савремене сијалице које смањују потрошњу енергије и доприноси заштити животне
средине.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задаци 4.47 и 4.48.
Провера остварених исхода






Разумевање појма снаге, корисног и уложеног рада
Разумевање појма коефицијента корисног дејства
Исправно одређивање снаге
Исправно одређивање коефицијента корисног дејства
Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?

219

Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 62

НАСТАВНА ТЕМА

Механички рад и енергија. Снага

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Снага. Коефицијент корисног дејства

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о снази и коефицијету корисног дејства,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам и значај снаге,
 одреди снагу вршења рада,
 одреди коефицијент корисног дејства у примерима из свакодневног живота.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о сназим и коефицијенту
корисног дејства
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за снагу и
кеофицијент корисног дејства
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о снази и коефицијенту корисног
дејства.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
проверити стечена знања ученика, посебно о снази и коефицијенту корисног дејства.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 4.22. Колика је снага дизалице која изврши рад од A  200 kJ за један минут?
P

A
 3333 W  3,333 kW.
t

Задатак 4.25. Полазећи из мировања, дечак масе 20 kg брзину од 10 m/s достиже за пола минута.
Колику средњу снагу развија дечак?
Ученик који зна да деечак изврши рад који је једнак промени његове кинетичке енергије одређује тај рад:

A  Ek2  Ek1 

mv 2
.
2
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Други ученик одређује снагу: P 

A mv 2

 33,3 W.
t
2t

Задатак 4.27. На мотору дизалице пише да му је снага P  2 kW. Дизалица терет масе m  200 kg
подиже за t  30 s на висину h  20 m. Колики је коефицијент корисног дејства дизалице?
Ученик који зна да је рад једнак промени потенцијалне енергије одређује корисну снагу: Pk 

Други ученик одређује коефицијент кориснопг дејства:  

mgh
t

Pk mgh

 0,654  65,4 %.
P
Pt

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 4.49.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 63

НАСТАВНА ТЕМА

Топлотне појаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Честични састав супстанције. Унутрашња енергија. Дифузија.

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 честичним саставом супстанције,
 унутрашњом енергијом,
 дифузијом.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме честични састав супстанције,
 разуме појам унутрашње енергије тела,
 разуме шта је дифузија,
 препознаје дифузију у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о раду, енергији и снази

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
топлотним појавама, посебно о
унутрашњој енергији и дифузији

Повезују искуства из свакодневног
живота са топлотним појавама и
дифузијом
Изводе закључке и решавају проблеме

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о механичком раду, енергији и снази.
Главни део часа
Дефинисати термодинамику као део физике који проучава топлотне појаве и њихов однос према
осталим облицима енергије –проучава појаве везане за загревање и хлађење тела, промену
температуре, промену агрегатних стања, сагоревање тела, провођење топлоте, топлотне машине и
остале топлотне појаве.
Нагласити да да особине тела зависе од њихове грађе (састава) и услова под којима се налазе.
Нагласити да ће само учити најважније особине честица од којих су састављена тела и како се те
особине одражавају на топлотне особине тела.
Тела су састављена од атома, молекула или јона.
Атоми су састављени од много мањих честица: протона, неутрона и електрона.
Протони и неутрони се налазе у језгру атома, а електрони круже око језгра.
Протони, неутрони и електрони су такозване елементарне (основне) честице.
Протони су позитивно, а електрони негативно наелектрисани, док су неутрони неутрални.
Напоменути да има још много елементарних честица, али само ове три граде атоме.
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Хемијски елементи (водоник, кисеоник, хелијум,
азот, алуминијум, гвожђе, итд.) одређени бројем
протона. Пример: атом хелијума (сл. 5.1).
Молекули су саграђени од неколико истих или
различитих атома. Пример, кисеоник у гасовитом
стању, вода, графит (сл. 5.2).
Напоменути да постоји веома велики број молекула
који могу бити састављени од веома великог броја
различитих атома и да жива бића граде молекули
(органски), који могу да садрже и хиљаде атома.
Јони настају од атома или молекула јонизацијом
(припајањем или одвајањем електрона).
Дат занимљиве примере димензија тела и честица, од
изузетно малих, до изузетно великих.
Објаснити експоненцијални запис (табела 5.1).

1000  10 3

10 000 000 000  1010

10 000 000 000 000 000 000 000  10 22

0.000 01  10 5

0.000 000 000 001  10 12

0.000 000 000 000 000 000 000 0 1  10 23

Балон. Кроз малу рупицу у једној секунди истиснете милион молекула ваздуха, шта мислите колико
би вам требало времена да истиснете сав ваздух из балона? Да би изашли сви молекули требало би
неколико милијарди година.
У балону је огроман број молекула (око 10 22 ). У просечном балону око 2 g ваздуха,па је маса
молекула тако мала да би требало написати број са око 25 децимала (око 10 25 kg ). Величина
просечних молекула, као што је молекул воде, износи око 10 10 m.
Кап у мору. Када бисте капнули кап мастила у Јадранско море и када бисте га могли добро
измешати, у свакој кофи морске воде било би десетак молекула мастила.
Односи у атому. Атоми се састоје од веома малог језгра, у коме се налазе протони и неутрони, и
електрона који око њега круже. Маса електрона је око две хиљаде пута мања од масе протона, или
неутрона, па је највећи део масе атома у његовом језгру.
Иако је скоро сва маса атома у језгру, оно је изузетно мало – око милион пута мање од величине
атома. Кад бис атом увећали да буде величине фудбалског игралишта, језгро би било величине
неколико милиметара на центру.
Објаснити како се атоми, молекули и јони крећу.
У гасовитом стању атоми, молекули и јони се стално сударају међусобно и са зидовима суда,
мењајући брзину и по интензитету и по правцу и по смеру (сл. 5.3а) – хаотично хаотично топлотно
кретање.

225
У течном стању атоми, молекули и јони се крећу такође хаотично, али у групама, слично како би се
мешали гроздови (сл. 5.3б).
У чврстом стању (кристалном) атоми, молекули и јони осцилују око својих равнотежних положаја,
од којих се не удаљавају много (сл. 5.3в). Ти положаји су правилно распоређени. Атоми, молекули и
јони у чврстом стању осцилују слично као да су опругама везани за суседне атоме и молекуле.

Нагласити да су електричне силе су најодговорније за грађу молекула, а да су гравитационе силе
значајне само за тела великих маса, космичка тела, па су најодговорније за изглед васионе. Због ових
сила атоми имају електричну и гравитрациону потенцијалну енергију.
Кроз разговор ученике навести на закључак да атоми и молекули тела, због кретања, имају кинетичку
енергију, а због међусобног деловања потенцијалну енергију. Дефинисати:
Унутрашња енергија тела једнака је збиру кинетичких и потенцијалних енергија свих честица
од којих се тело састоји.
Навести примере енергија које не улазе у унутрашњу енергију тела.
У унутрашњу енергију Земље не улази кинетичка енергија њеног кретања око Сунца, нити
гравитациона потенцијална енергија између Земље и Сунца.
Ако балон подигнемо, расте потенцијална енергија у односу на Земљу система који чине балон и гас
у њему, али не расте унутрашња енергија система.
Ако балон покренемо, расте кинетичка енергија тог система у односу на тло, али му не расте
унутрашња енергија.
Извести закључак: у унутрашњу енергију система не улазе кинетичка и потенцијална енергија тела
као целине.
Нагласити да унутрашњу енергију тела могуће је израчунати по некој формули само у случају веома
разређеног гаса, такозваног идеалног гаса.
За топлотне појаве није важна сама унутрашња енергија, него је важна њена промена, односно
разлика крајње и почетне унутрашње енергије тела.
Дефинисати дифузију: Дифузија је спонтано мешање различитих супстанција.
Нагласити да се одвија у свим агрегатним стањима – најбржа код гасова, најспорија код чврстих тела.
Навести примере:
 осећања парфема чији се молекули спонтано мешају са молекулима ваздуха.
 кап мастила се спонтано измеша са водом у коју је капнута.
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Објаснити дифузију раствора бакар-сулфата (плавог камена), са водом насутом преко њега
(приближно након две недеље граница нестаје) – сл. 5.4.
Ако се олово и злато ставе једно преко другог и
притисну, после пет година ће атоми сваког од њих
продрети у другу супстанцију до дубине око 1mm.
Кроз тразговор ученике невести на закључак да пораст
температуре убрзава дифузију.
Нагласити значај дифузије за живи свет – захваљујући
њој дифузији кисеоник прелази из плућа у крв, и из
крви у ткива.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Питања 5.1-5.3.
Провера остварених исхода
 Разумевање односа између јако великих тела и веома малих честица
 Разумевање појма унутрашње енергије тела
 Разумевање дифузије и начина утицаја на њу
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 64

НАСТАВНА ТЕМА

Топлотне појаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Топлотно ширење тела. Температура

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, комплет за демонстрацију ширења тела,
термометри

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 Топлотним ширењем тела,
 Појмом температуре и апсолутне температуре.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме зашто се тела шире порастом температуре,
 разуме шта је температура у степенима Целзијуса,
 разуме шта је температура у Келвинима и њену везу са температуром у степенима Целзијуса,
 разуме везу између температуре и унутрашње енергије тела.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о честичном саставу
супстанције, унутрашњој енергији и
дифузији

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
топлотном ширењу тела и температури

Повезују искуства из свакодневног
живота са топлотним ширењем тела и
температуром

Демонстрира топлотно ширење тела и
начин мерења температуре

Учествују у демонстрацијама и
њиховом тумачењу
Изводе закључке и решавају проблеме

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о честичном саставу супрстанција, унутрашњој
енергији и дифузији.
Главни део часа
Нагласити: Када се загревају или хладе, сва тела мењају
запремину. Скоро свима запремина расте са загревањем,
али може и да опада у некој области температура, као јод
воде, чију су аномалију упознали.
Навести да је повећавање запремине тела загревањем
најлакше приметити код гасова – демонстрирати ширење
балона.
Демонстрирати ширење течности загревањем као на
слици 5.5.
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Демонстрирати различито ширење различитих течности.
Демонстрирати ширење чврстих тела (сл. 5.6). Објаснити рад биметалног прекидача (сл. 5.7).

Објаснити ширење тела честичним саставом супстанције:
 Повишавањем температура гаса, расте и брзина хаотичног кретања – ударајући већом брзином у
молекуле околине, померају их што представља ширење гаса. (сл. 5.8).
 Загревањем чврстих тела расте енергија тј. амплитуда осциловања, за шта је потребан већи
простор, па једни друге одгурују што повећава међупростор између њих, па расте запремина тела
(сл. 5.6б).
 Загревањем течности расте брзина хаотичног кретања група атома и осциловање атома у групама
што доводи до њиховог ширења (сл. 5.5).
Подсетити учењнике на важност температуре у
свакодневном животу:
За више загрејано тело кажемо да има вишу температуру.
Познато вам је да загревањем расте температура, а хлађењем
се снижава. Загревамо се на сунцу, загревамо храну на
шпорету. Хладимо се у хладовини, а сокове хладимо у
фрижидеру. Температура тела је важан показатељ здравља
човека. Температура ваздуха одређује многе наше активности.
Напоменути да о томе да ли је тело топло, вруће, врело, или хладно, судимо субјективно а да би се
објективно оценио степен загрејаности, уведена је физичка величина температура (Т).
Температура је мера степена загрејаности тела.
Навести јединице за температуру – у већем делу света степен Целзијуса ( C ), у Америци степен
Фаренхајта ( F ).
Нагласити да се у науци користи такозвана апсолутна (термодинамичка) температура. Апсолутна
температура (Т) која је основна физичка величина у Међународном систему мера – основна
јединица келвин (K).
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Написати везу температуре изражене у степенима Целзијуса (t) и апсолутне температуре:
 t

T 
 273,15  K ,
 C


T

t    273,15  C .
K


Кроз разговор навести ученике на закључак да је интервал температура једнак, тј. T  t , где се
подразумевају бројне једнакост промена температура (свака у одговарајућим јединицама).
Нагласити да је најнижа могућа температура 0 K , односно  273,15 C - апсолутна нулa, приближно
износи  273C.
Навести неке карактеристичне температуре (табела 5.2)
Критична температура за човеков организам

 42 C

Највиша измерена температура на Земљи
(Северна Африка)

 58 C

Најнижа измерена температура на Земљи
(Антарктик)

 88 C

Температура на површини Сунца

 5 800 C

Приближна температура преласка азота у течно
стање

 200 C

Веза између температуре и унутрашње енергије тела
Кроз примере навести ученике на закључак да више загрејана тела, тј. тела више температуре, имају
већу способност да врше рад, другим речима имају већу унутрашњу енергију – температура је тесној
вези са унутрашњом енергијом тела.
Тела више температуре имају већу унутрашњу енергију. Температура је мера топлотног кретања
атома, молекула и јона тела – другим речима, код тела више температуре топлотно кретање је
интензивније (веће брзине), па свако тело на вишој температури има већу унутрашњу енергију.

Термометри
Дефинисати термометре као инструменти за мерење температуре. Нагласити
да се температура се мери тако што се мери нека друга физичка величина која
од ње зависи.
Демонстрирати расположиве термометре са течношћу – мерити са ученициома
температуре. Објаснити принцип њиховог рада (сл. 5.9) – порастом
температуре ниво течности у капилари се подиже, а смањењем спушта.

Сл. 5.9

Објаснити како је Целзијус дефинисао температрурску скалу: смеша воде и
леда под нормалним условима има температуру 0C , док вода кључа под
нормалним условима на 100C . Нагрласити да ће тачну дефиницију скале
разумети ако буду детаљније проучавали физику.
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Напоменути зашто се не користе више живини термометри, сем у науци и да се уместо живе за
термометре се користе и друге течности. На пример, термометри са етил-алкохолом могу да мере
температуре између  70 C и 78 C .
Навести да се за мерење веома ниских и веома високих
температура користе се термометри који температуру мере тако
што мере зависност неке електричне особине од температуре код
посебних материјала (сл. 5.10). Демонстрирати трасположиве
термометре – мерити са ученициома температуре.
Истаћи да да термометри показују своју сопствену температуру,
односно температуру сензора, тј. супстанције чије особине
зависе од температуре – да би показивали температуру средине у
којој се налазе, треба их држати у њој све док не престане да се
мења њихово показивање.

Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 5.11.
Провера остварених исхода
 Разумевање разлога промене димензија тела услед промене температуре
 Исправно мерење температуре
 Разумевање односа између температуре и апсолутне температуре
 Разумевање везе унутрашње енергије и температуре
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 65

НАСТАВНА ТЕМА

Топлотне појаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Честични састав супстанције. Унутрашња енергија. Дифузија.
Топлотно ширење. температура

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о честичном саставу супстанције, унутрашњој енергији,
дифузији, топлотном ширењу и температури,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме честични састав супстанције
 разуме шта је унутрашња енергија,
 разуме шта је дифузија и препознаје је у свакодневном животу,
 разуме везу температуре и ширења тела,
 одреди апсолутну температуру тела ако сна температуру у степенима Целзијкуса и обрнуто.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о топлотним појавама
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за топлотне појаве
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о топлотним појавама.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
проверити стечена знања ученика, посебно о снази и коефицијенту корисног дејства.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 5.1. Температуру од  50C изразите у келвинима.
t 
 50 C 


T   273   K   273 
 K  223 K.
C 
C 



Нагласити да ћемо 273.15 K заокруживати 273.
Напоменути да, по правилу, сви сабирци у формулама морају имати исте јединице, али да је понекада допуштено
писање формуле која је само бројно исправна – даје исправну бројну вредност, али не и одговарајуће јединице.
Тако се цесто пише T  273,15  t  , где је t температура изражена у C , а T апсолутна температура у K.
Решити задатак коришћењем овакве једначине: T  t  273,15)  50  273,15 K  223,15 K.

Задатак 5.2. Течни азот се налази на температури  195 C. У гасовито стање прелази у соби
температуре 25 C. Колико му се при томе промени температура у келвинима?
T  t 2  t1  25 C  (195) C  220 C.

Промена температуре је бројно једнака у степенима Целзијуса и у келвинима, па је: T  220 K.
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Тест задатак 5.8. Поређајте од најниже до највише следеће температуре: а) нормална температура
човековог тела, б) највиша температура забележена у Београду, в) најнижа температура забележена
на Арктику, г) температура кључања воде и д) температура топљења леда.
Ученици говоре по једну од наведених температура: ___ , ___ , ___ , ___ , ___
Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 5.12.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 66

НАСТАВНА ТЕМА

Топлотне појаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Количина топлоте. Топлотна равнотежа. Агрегатна стања. Фазни
прелази

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 физичком величином количина топлоте,
 појмом топлотне равнотеже,
 агрегатним стањима,
 фазним прелазима.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме шта представља количина топлоте и када се тела налазе у топлотној равнотежи,
 препозна осбине различитих агрегатних стања материје и фазне прелазе,
 одреди количину топлоте коју тело размени са околином при промени температуре,
 одреди количину топлоте коју тело размени са околином при фазном прелазу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о честичном саставу
супстанције, унутрашњој енергији и
дифузији

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
количини топлоте, топлотној
равнотежи, агрегатним стањима и
фазним прелазима

Повезују искуства из свакодневног
живота са разменом топлоте,
агрегатниом стањима и фазним
прелазима

Демонстрира топлотно ширење тела и
начин мерења температуре

Изводе закључке и решавају проблеме

Учествују у демонстрацијама и
њиховом тумачењу

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о честичном саставу супрстанција, унутрашњој
енергији и дифузији.
Главни део часа
Кроз разговор подсетити ученике да се температура па и унутрашња енергија тела могу мењати на
два начина:
 загревањем или хлађењем тела и
 вршењем рада.
Наиме, да загревањем расте температура тела, а да се хлађењем снижава, а и рад силе трења повећава
температуру тела између којих ова сила делује (руке загревамо трљањем једне о другу, прачовек је
трењем дрвета о дрво палио ватру итд.).
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Као занимљивост објаснити зашто се пре убода инјекције ватом на кожу наноси нека течност – брзо
испарава (шири се, врши рад потискујући ваздух) због чега се хлади и хлади кожу да би нас мање
болело.
Дефинисатти количину топлоте: Количина топлоте (Q) је енергија коју тело прими или отпусти у
топлотним процесима.
Питати ученике која је јединица за количину топлоте. Очекивани одговор џул као и за све врсте
енергије.
Кроз разговор навести ученике на закључак да је већа количина топлоте потребна за:
 загревање веће количине воде за исту промену температуре и
 већу промену температуре истог тела.
Рећи да се може показати да је количина топлоте коју тело размени са околином пропорционална
маси тела m и промени његове температуре ( t  T ), тј. да је:
Q  m c T

или

Q  m c t ,

где је коефицијент пропорционалности c специфични топлотни капацитет који зависи од особина
супстанције од које је тело саграђено.
Дефинисати специфични топлотни капацитет: Бројно је једнак количини топлоте која телу масе
Q
1 kg повиси температуру за 1 K , односно 1C , јер је c 
.
m T
Ученици изводе јединицу за специфични топлотни капацитет:

c  Q  J
mT  kg K

или

c  Q  J ,
mt  kg C

Продискутовати загревање и хлађење тела великих и малих специфичних топлотних капацитета: већа
количина топлоте потребна за исто загревање тела већег специфичног топлотног капацитета, а при
једнаком хлађењу, тела већег специфичног топлотног капацитета ослобађају већу количину топлоте.
Дати примере:
J
) вода се користи за расхладне и
kg K
грејне системе (хладњаци аутомобила, радијатори и сл.).
 Специфични топлотни капацитет метала је много мањи, на пример код бакра он износи
J
, па се метали лако загревају, али и лако хладе.
400
kg K

 Због великог специфичног топлотно капацитета (4200

Истаћи да се у говору погрешно поистовећују температура и топлота.
Дефинисати топлотну равнотежу: Тело се налази у топлотној равнотежи ако сви делови тела
имају једнаку температуру која се не мења са временом.
Казати: Тело се налази у топлотној равнотежи ако сви делови тела имају једнаку температуру и
ако не размењују топлоту са околином.
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Дефинисати топлотно изолована тела као тела која не размењују топлоту са околином.
Дефинисати систем тела кога чине тела која посматрамо издвојено из околине. Нагласити:
Топлотно изолован систем је систем тела који не размењује топлоту са околином.
Дефинисати топлотне изолаторе као материјале који лоше проводе топлоту.
Навести да су цигла и стакло добри топлотни изолатори, па се масовно користе у грађевинарству, али
д аје и ваздух добар топлотни изолатор је ваздух, а вакуум је још бољи – шупље цигле и стаклене
површине одвојене ваздушним слојем, или још боље вакуумом (вакуум стакла).
Истаћи значај штедње енергије због чега се велика средства улажу у развој нових материјала за
изолацију грађевинских објеката.
Топлотна равнотежа изолованог система тела
Објаснити једначина топлотног баланса: Qprimljeno  Qotpušteno .
Објаснити Калориметар – уређај који служи за топлотну изолацију
система тела (сл. 5.11) и његово коришћење за мерење специфичног
топлотног капацитета тела ако је познат специфични топлотни
капацитет другог тела са којим оно ступа у топлотну равнотежу.
Објаснити пример: Некa су m t , c t и t t маса, специфични топлотни
капацитет и температура загрејаног тела, а mv , c v и t v маса,
специфични топлотни капацитет и температура хладне воде. Ако се
занемари размена топлоте са калориметром, и ако је t температура
система након успостављања равнотеже, једначина топлотног
баланса гласи:
mv cv (t  t v )  mt ct (t t  t ) .

Нагласити да у зависности од услова у којима се налази, супстанција може да се налази у четири
агрегатна стања: чврсто, течно, гасовито и плазма и да ће о плазми учити у старијим разредима.
Подсетити на научено о агрегатним стањима: У гасовитом стању је кретање атома, молекула и јона
потпуно хаотично. У течном стању они се крећу такође хаотично, али у групама, док у чврстом стању
осцилују око одређених положаја.
Дефинисати фазни прелаз као прелазак супстанције из једног у друго агрегатно стање и објаснити
неке од њих.
Топљење је прелазак супстанције из чврстог у течно, а очвршћавање је прелазак течног у чврсто
стање. Ови фазни прелази се одвијају на температури топљења супстанције.
Испаравање је прелазак супстанције из течног у гасовито стање, а кондензација је прелазак
супстанције из гасовитог у течно стање. Ови фазни прелази се одвијају на температури кључања
супстанције. Супстанција са површине течности прелази у гасовито стање и на нижим
температурама, али то није фазни прелаз. Ова појава се назива ветрење. Исто тако, под одређеним
условима, гас може да кондензује на нижим температурама, али ни то није фазни прелаз.
Сублимација је прелазак супстанције из чврстог у гасовито стање без формирања течне фазе, а
ресублимација је прелазак супстанције из гасовитог у чврсто стање без формирања течне фазе.
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Нагласити да температуре топљења и кључања зависе од врсте супстанције и притиска. Као што смо
рекли, на нормалном притиску вода (лед) се топи на 0 C, а кључа на 100 C .
Нагласити да се за топљење и испаравање супстанције морају покидати везе између атома, молекула
или јона (у кристалу или групи) за што је потребно довести енергију (количину топлоте) и обрнуто,
при кондензацији и очвршћавању мора супстанцији бити одузета нека количина топлоте.
Објасинити да је:
за топљење супстанције масе m потребно довести количину топлоте: Q  mqt , где је q t топлота
топљења, која зависи од врсте супстанције и да се иста количина топлоте се ослободи при
очвршћавању те супстанције.
за испаравање супстанције масе m потребно довести количину топлоте: Q  mqi , где је qi топлота
испаравања, која зависи од врсте супстанције. Иста количина топлоте се ослободи при кондензацији
те супстанције.
Нагласити: У току фазног прелаза не мења се температура супстанције иако јој се доводи
топлота или је супстанција отпушта.
Објаснити дијаграм на слици 5.12.

Истаћи: Температура расте док је цела супстанција у чврстом или у течном стању. Брзина промене
температуре је различита у чврстом и течном стању. У току фазног прелаза температура се не мења.
Докле год се сва супстанција не истопи, температура је једнака температури топљења (t t ). Исто тако,
док сва супстанција не испари, температура је једнака температури кључања (tk ).
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 5.13.
Провера остварених исхода
 Разумевање разлога промене димензија тела услед промене температуре
 Исправно мерење температуре
 Разумевање односа између температуре и апсолутне температуре
 Разумевање везе унутрашње енергије и температуре
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Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)

Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 67

НАСТАВНА ТЕМА

Топлотне појаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Количина топлоте. Топлотна равнотежа. Агрегатна стања. Фазни
прелази

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о количини топлоте, топлотнoj равнотежи, aгрегатним стањима,
и фазним прелазима,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам количине топлоте,
 разуме особине агрегатних стања и фазних прелаза,
 одреди количину топлоте коју тело размени при промени температуре и фазним прелазима,
 препозна и окарактерише тплотне појаве у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.

242
Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено научено о топлотним појавама
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за топлотне појаве,
посебно размењену количину топлоте
при промени температуре и фазним
прелазима
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о топлотним појавама.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
проверити стечена знања ученика, посебно о топлотним појавама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 5.3. Колику количину топлоте треба довести телу од бакра масе 500 g да би му се
температура повисила за 40 C ? Специфични топлотни капацитет бакра је 400 J/kg K .
Q  mct  0,5 kg  400

J
 40 K  8000 J  8 kJ .
kg K

Задатак 5.4. За колико се промени температура воде запремине V  5 l када јој се доведе количина
топлоте од Q  500 kJ ? Специфични топлотни капацитет и густина воде износе c  4200 J/kg K и

  1 g/cm 3 , по реду.
Један ученик одређује масу воде, у општем облику или бројно m  V .
А други промену температуре Q  mcT  VcT , t 

Q

Vc

 23,8 C .
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Задатак 5.5. Деда је од собне температуре 25 C загрејао чашу вина и вино у њој до 75 C . Колика је
количина топлоте утрошена на њихово загревање? Масе чаше и вина су m1  100 g и m2  200 g , а
специфични топлотни капацитети c1  900 J/kg K и c2  3700 J/kg K , по реду.
Q  m1c1t  m2 c 2 t  41,5 kJ .

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 5.14.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?

244

Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 68

НАСТАВНА ТЕМА

Топлотне појаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Механизми преношења топлоте. Добијање и рационално
коришћење топлоте

ТИП ЧАСА

Обрада

МЕТОДЕ РАДА

монолошка, дијалошка, демонстрациона

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум, комплет за демонстрацију механизама
преношења топлоте

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су упознавање ученика са:
 механизмима преношења топлоте,
 добијањем и рационалним коришћењем топлоте.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме механизме преношења топлоте,
 препозна механизме преношења топлоте у свакодневном животу,
 схвата значај штедње енергије.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа
Уводни

Активности наставника
Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено о унутрашњој енергији,
количини топлоте и фазним прелазима

Главни

Активности ученика
Подсећају се, слушају, одговарају,
коментаришу

Излаже, објашњава, записује, црта,
наводи примере...

Слушају, повезују, закључују, записују,
постављају питања

Наглашава битно, наводи ученике на
коришћење сопственог искуства,
уочавање и извођење закључака о
преношењу топлоте и рационалном
коришћењу енергије

Повезују искуства из свакодневног
живота са механизмима преношења
топлоте и штедњом енергије

Демонстрира топлотно ширење тела и
начин мерења температуре

Изводе закључке и решавају проблеме

Учествују у демонстрацијама и
њиховом тумачењу

Поставља питања, подстиче и усмерава
дискусију, наводи на закључке
Задаје задатке
Коментарише и помаже
Завршни

Кроз питања и одговоре проверава
усвојеност градива

Слушају, размишљају, одговарају,
решавају, записују

Задаје домаћи задатак

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор подсетити ученике на научено о унутрашњој енергији, размени топлоте при промени
температуре и фазе супстанције.
Главни део часа
Кроз искуства из свакодневног живота ученике упознати са преношењем топлоте: загревање дела
тела, довођење у контакт тела различитих температура, загревање собе у једном делу, излагање воде
сунчевим зрацима и сл.
Нагласити да постоје три начина преношења топлоте.
Навести примере, нпр: загреваљње џезве – топлота се преноси са једног на друго чврсто тело, или са
топлијег на хладнији крај истог чврстог тела.
Кроз тразговор подсетити ученике да топлотно кретање у чврстом телу представљају осцилације
атома, молекула и јона, јаче на топлијем делу – молекули гурају суседне молекуле на хладнијем делу
тела и преносе на њих унутрашњу енергију што представља пораст температуре хладнијег краја тела,
тј. преношење топлоте.
Објаснити улогу слободних електрона у провођењу топлоте кроз метале. Истаћи:
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Провођење топлоте је преношење топлоте кроз чврста тела, преношењем осцилација атома,
молекула и јона и кретањем електрона.
На примеру, рецимо дрвене дршке код џезве, навести ученике на закључак да различите супстанције
различито проводе топлоту и да се каже за тело које боље проводи топлоту од другог тела, да има од
њега већу топлотну проводљивост – за исто време може да проведе већу количину топлоте.
Подсетити да се супстанције које слабо проводе топлоту називају топлотним изолаторима.
Демонстрирати да различити материјали различито проводе топлоту (сл. 5.13 и 5.14) – најбоље је
проводе метали, слабије пластика, још слабије дрво.

Навести примере коришћења добрих проводника топлоте: посуђе, радијатори и сл.
Навести примере коришћења лоших проводника топлоте, за топлотну изолацију: зимска обућа,
зидови кућа и сл.
Нагласити да се провођењем топлоте не преносе атоми, молекули или јони кроз тело, преноси се
само њихова топлотна енергија а да се код метала провођењем топлоте преносе слободни електрони.
Демонстрирати подизање алуминијумске фолије изнад пламена струјањем ваздуха навише.
Демонстрирати и објаснити струјање флуида у огледима са слика 5.15 и 5.17.
Објаснити струјање ваздуха од камина кроз собу (сл. 5.17).

Нагласити да приликом преношења топлоте
струјањем долази до кретања атома, молекула и јона флуида, тј. преношења (струјања) масе кроз
различите делове флуида.
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Кроз разговор навести ученике на закључак да се топлота може преносити и кроз вакуум – иако је
космички простор пример доброг вакуума ( 10 15 kg/m 3 ) Топлота се преноси од Сунца и представља
услов за живот на 3емљи.
Казати да се овакав начин преношења топлоте назива пренос топлоте зрачењем.
Навести најважније особине ове појаве.
Свако тело зрачењем емитује топлоту у околни
простор – већу ако му је виша температура, а
зависно и од особина тела.
Осим што емитују зрачење, свако тело га и упија
(апсорбује) ако падне на њега – тела која боље
апсорбују, боље и емитују зрачење.
Тамнија и храпавија тела више апсорбују, али више
и емитују зрачење од светлијих и углачанијих тела.
(бела одећа у врелим поднебљима, огледала се веома
слабо загревају, авиони се боје у бело да се не би
превише загревали зрачењем Сунца
Ако желимо да искористимо зрачење Сунца, површина на коју оно пада треба да је тамна и храпава
(површина крила вештачких сателита).
Демонстрирати и објаснити оглед са слике 5.18.
Нагласити када се, било којим механизмом размењује већа количина топлоте:


Ако је већа разлика температура између топлијег и хладнијег тела, или два дела истог тела.
Више ћемо се опећи о тело више температуре.



Ако размена топлоте траје дуже. Мање ћемо се опећи ако веома кратко додирнемо вруће
тело.



Ако је већа површина кроз коју се топлота размењује. Брже ћемо изједначити температуре
две собе ако више отворимо врата између њих.

Навести да се топлотна енергија добија сагоревањем различитих материјала (горива) или
трансформацијом (претварањем) других облика енергије у топлотну.
Добијање сагоревањем: сагоревањем дрвета, угља, нафте, гаса и коришћењем нуклеарног горива што
загађује средину честицe које штете људском организму и утичу на такозвани ефекат стаклене баште
због кога долази до загревања Земљиног омотача, што може имати негативне последице за живот на
Земљи.
Добијање трансформацијом других облика енергије у топлотну (електрична енергија, енергија
Сунчевог зрачења од вреле воде из термалних извора).
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Производња електричне енергије је такође често везана за сагоревање угља нафте и гаса, али се
емисија штених честица може смањити коришћењем савремених технологија. Најмање околину
загађују електарне које трансформишу енергију сунчевих зрака и ветра и воде у електричну енергију.
За претварање енергије Сунчевог зрачења у топлоту користе се посебни колектори (сакупљачи)
сунчеве енергије. Испуњени су водом и изложени сунчевом зрачењу. Као што смо рекли, вода се у
греjним системима користи због великог специфичног топлотног капацитета.
Нагласити неопходност штедње енегргије.
Штедња топлотне енергије од стране укућана – грејање простора само када је то потребно, отварање
прозора само за неопходно освежавање простора и сл.
Уштеда енергије се постиже коришћењем добрих топлотних изолатора при изградњи грађевинских
објеката.
Нагласити да државе и међународне организације материјално помажу коришћење савремених
изолационих материјала.
Завршни део часа
Кроз питања и одговоре проверити усвојеност изложеног градива.
Домаћи задатак: Задатак 5.16.
Провера остварених исхода
 Разумевање механизама преношења топлоте
 Разумевање демонстрација механизама преноса топлоте
 Разумевање потребе за штедњом енергије
 Познавање најважнијих начина штедње енергије
 Ангажованост ученика у активностима током часа (исправни коментари, учествовање у
дискусији, цртању, постављање питања...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 69

НАСТАВНА ТЕМА

Топлотне појаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Целокупно градиво

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, групни, индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су:
 утврђивања и провера знања о количини топлоте, топлотнoj равнотежи, aгрегатним стањима,
и фазним прелазима,
 примена наученог на решавање задатака,
 провера и оцена усвојених знања.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 разуме појам количине топлоте,
 разуме особине агрегатних стања и фазних прелаза,
 одреди количину топлоте коју тело размени при промени температуре и фазним прелаѕима,
 препозна и окарактерише тплотне појаве у свакодневном животу.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 комуникација,
 рад са подацима и информацијама,
 решавање проблема,
 сарадња,
 естетичка.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кратка анализа домаћег задатка
Кроз разговор укратко подсећа на
научено научено о топлотним појавама
Поставља питања, наводи примере,
усмерава пажњу ученика на анализу
проблема везаних за топлотне појаве
Слуша, коментарише, коригује,
усмерава и вреднује
Упућује ученике на конкретне задатке
из практикума усмеравајући их да
правилно примене стечена знања при
њиховом решавању
Диференцира захтеве према ученицима
са различитим могућностима
Прати рад, коментарише, вреднује,
наводи ученике на закључивање
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају
Слушају, подсећају се, размишљају,
повезују, примењују, записују
Постављају питања
Анализирају проблеме, извлаче
закључке, решавају проблеме,
рачунају, цртају, коментаришу
Ако је потребно, помажу решавање
задатака на табли

Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају, записују

Уводни део часа
Продискутовати домаћи задатак.
Кроз разговор са ученицима укратко поновити најважније научено о топлотним појавама.
Главни део часа
Кроз питања и одговоре
 поновити научено,
 утврдити стечена знања,
проверити стечена знања ученика, посебно о топлотним појавама.
Урадити неке од задатака из практикума, на пример, задатке у прилогу. Ако се установи проблем у
разумевању одређених тема, променити задатке да би се та тема детаљније обрадила.
Ученици решавају задатке на табли уз помоћ осталих ученика.
Задатак 5.6. У чаши калориметра се налази 300 ml воде температуре 25 C . У чашу се убаци тело
масе 100 g и температуре 90 C . Брзим мешањем воде брзо се успостави топлотна равнотежа, па се
може претпоставити да топлоту размењују само вода и посматрано тело. Колики је специфични
топлотни капацитет тела, ако је термометар стављен у воду показао максималну температуру од
35 C ? Специфични топлотни капацитет воде износи c  4200 J/kg K .
Први ученик одређује масу воде у калориметру: mv   v V .
Други ученик завршава задатак. По једначини топлотног баланса је:

mv c v (t s  t v )  m c (t  t s ),

 v V c v (t s  t v )  m c (t  t s ).

Специфични топлотни капацитет тела износи:

c

 vVc v (t s  t v )
m(t  t s )

 2291

J
.
kg K
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Задатак 5.7. Куглица од лепљивог материјала слободно пада са висине од 2 m и залепи се за тло.
При томе 40 % ослобођене топлоте прелази на куглицу. За колико се повиси температура куглице,
ако јој је специфични топлотни капацитет 400 J/kg K .
Ученик који зна да потенцијална енергија прелази у топлоту записује: Q  mgh .
Други ученик завршава задатак. Куглицу загрева количина топлоте Други ученик завршава задатак., па је:

0,4mgh  mct . Одавде се лако добија промена температуре куглице: t 

0,4 gh
 0,02 C .
c

Задатак 5.8. Два једнака тела специфичних топлотних капацитета 800 J/kgK крећу се једно према
другом једнаким брзинама од 20 m/s. После судара оба тела мирују. За колико им се повиси
температура, ако тела загрева 80 % ослобођене топлоте?
Ученик који зна да кинетичка енергија оба тела прелази у топлоту записује:

Q2

mv 2
 mv 2 .
2

Други ученик завршава задатак. Оба тела загрева количина топлоте:

Qt  0,8Q , па је: 0,8mv 2  2mct .
Температура тела порасте за: t 

0,4v 2
 0,2 C .
c

Завршни део часа
Продискутовати евентуалне грешке у изради задатака.
По потреби поновити укратко делове градива са чијим разумевањем ученици имају проблема.
Домаћи задатак: Задатак 5.14.
Провера остварених исхода





Тачни одговори на постављена питања
Исправна анализа задатих проблема
Тачно решен рачунски задатак
Вредновање различитих нивоа постигнућа из тачних одговора на парцијалне захтеве у оквиру
задатака
 Ангажованост ученика током часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
 Разумевање повезаности наученог са решавањем проблема у стварном животу
Евалуација









Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
Које тешкоће су се појавиле?
Како сам их решавао(ла)?
Да ли сам довољно флексибилан(на)?
Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?

252

Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VI I

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 70

НАСТАВНА ТЕМА

Топлотне појаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА

Мерење температуре мешавине топле и хладне воде после
успостављања равнотеже
Лабораторијска вежба

МЕТОДЕ РАДА

практичан рад

ОБЛИЦИ РАДА

рад у паровима или групама
наведена у детаљном упутству за израду вежбе у практикуму

НАСТАВНА СРЕДСТВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
У циљу обнављања и утврђивања знања и стицања умења у области Топлотне појаве:
 измерити масе хладне и толе воде,
 измерити температуре хладне и толе воде,
 измерити температуру мешавине након успостављања равнотеже,
 одредити температуру мешавине помоћу једначине топлотне равнотеже,
 упоредити и прокоментарисати измерени и израчунату температуру.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 мери масу,
 мери температуру,
 одреди рачунски температуру мешавине,
 табеларно представи резултате мерења.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенија за учење,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
комуникација,
сарадња.
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Делови часа

Активности наставника

Уводни

Кроз разговор ученике подсећа на
научено о топлотној равнотежи и
мерењу температуре
Ствара подстицајну атмосферу за
лабораторијску вежбу
Истиче циљ и задатак вежбе
Контролише прибор
Формира групе (или парове како
ученици седе)
Упућује ученике на практикум
и усмерава пажњу на упутство
Даје инструкције
Прати рад, помаже, коментарише,
подстиче и скреће пажњу на битно
Слуша и коригује извештавања ученика
Вреднује залагање ученика у оквиру
групе
Указује на евентуалне проблеме или
грешке
Задаје домаћи задатак

Главни

Завршни

Активности ученика
Слушају, коментаришу, одговарају

Слушају, упознају се са прибором
Прате инструкције наставника
Деле задужења у оквиру групе
Пажљиво читају текст упутства
и поступају по њему
Мере масе и температуре
Резултате уписује у табелу
Одређују температуру смеше
Правилно записују резултат мерења
Активно учествују у анализи резултата
Слушају, размишљају, коментаришу,
одговарају и доприносе анализи
резултата

ТОК ЧАСА
Детаљна упутства за извођење вежбе и начин обраде резултата мерења дати су у практику.
Провера остварених исхода
 Тачно мери масе
 Тачно мери температуру,
 Правилно одређује температуру смеше,
 Ангажованост ученика у току часа (дискусија, постављање питања, одговори, сарадња са
другим ученицима...)
Евалуација
 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?
 Да ли су сви ученици били активни или само поједини?
 Које тешкоће су се појавиле?
 Како сам их решавао(ла)?
 Да ли сам довољно флексибилан(на)?
 Шта сам могао(ла) другачије да урадим?
 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?
 Да ли се на часу десило учење?
 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?
 Шта и како даље?
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 71

НАСТАВНА ТЕМА

Рад и енергија. Снага. Топлотне поојаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Целокупно градиво

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Провера, утврђивање и оцена знања ученика из области Рад и енергија, Снага, Топлотне поојаве
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 уочава везу између различитих области физике,
 разуме и памти најважније научене законитости,
 решава квалитативне, рачунске и графичке задатке (Рад и енергија. Снага. Топлотне појаве).
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема
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Делови часа

Активности наставника

уводни

Истиче циљ провере
Дели тестове и упутство за рад
Охрабрује ученике и усмерава их на
размишљање и примену наученог
Прати, пружа додатна упутства и
помоћ

главни

завршни

Сакупља тестове
Укратко најављује тему којом ће се
бавити наредних часова

Активности ученика
Пажљиво слушају и уколико је
потребно траже додатне информације
Пажљивим читањем упознају се са
садржајем теста
Пазмишљају, препознају, повезују,
примењују, користе одговарајуће
формуле, записују одговоре, рачунају,
По потреби цртају и анализирају
графике.
Предају тестове
Слушају и питају

Уводни део часа
Подела тестова. Упутства за рад.
Главни део часа
Ученици раде контролну вежбу уз евентуалну помоћ и упутства.
Комбиновани задаци из Практикума (питања, тест задаци и задаци) или њихове верзије са ситним
променама (бројне вредности, ознаке и сл.) за различите групе ученика.
Завршни део часа
Сакупљање одговора.
Обавестити ученике да ће од наредног часа учити о кретању под дејством силе теже.
Провера остварених исхода
У писаној форми, кроз различите типове квалитативних и рачунских задатака, проверава се
усвојеност основних појмова, њихово разумевање и примена.
Евалуација
Да ли је било проблема током реализације часа? (недовољно времена, нејасноћа у питањима...)
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 71

НАСТАВНА ТЕМА

Рад и енергија. Снага. Топлотне поојаве

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Целокупно градиво

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, провера знања

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка, текстуална

ОБЛИЦИ РАДА

индивидуални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Провера, утврђивање и оцена знања ученика из области Кретање тела под дејством силе теже, Сила
трења, Равнотежа тела.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 уочава везу између различитих области физике,
 разуме и памти најважније научене законитости,
 решава квалитативне, рачунске и графичке задатке (Рад и енергија. Снага. Топлотне поојаве).
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:






компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема
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Делови часа

Активности наставника

уводни

Истиче циљ провере
Дели тестове и упутство за рад
Охрабрује ученике и усмерава их на
размишљање и примену наученог
Прати, пружа додатна упутства и
помоћ

главни

завршни

Сакупља тестове
Укратко најављује тему којом ће се
бавити наредних часова

Активности ученика
Пажљиво слушају и уколико је
потребно траже додатне информације
Пажљивим читањем упознају се са
садржајем теста
Пазмишљају, препознају, повезују,
примењују, користе одговарајуће
формуле, записују одговоре, рачунају,
По потреби цртају и анализирају
графике.
Предају тестове
Слушају и питају

Уводни део часа
Подела тестова. Упутства за рад.
Главни део часа
Ученици раде контролну вежбу уз евентуалну помоћ и упутства.
Комбиновани задаци из Практикума (питања, тест задаци и задаци) или њихове верзије са ситним
променама (бројне вредности, ознаке и сл.) за различите групе ученика.
Завршни део часа
Сакупљање одговора.
Обавестити ученике да ће од наредног часа учити о кретању под дејством силе теже.
Провера остварених исхода
У писаној форми, кроз различите типове квалитативних и рачунских задатака, проверава се
усвојеност основних појмова, њихово разумевање и примена.
Евалуација
Да ли је било проблема током реализације часа? (недовољно времена, нејасноћа у питањима...)
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Припрема часа
ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК __________________________________________

РАЗРЕД: VII
НАСТАВНА ТЕМА

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 72
Градиво седмог разреда

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

целокупно градиво

ТИП ЧАСА

понављање, утврђивање, рекапитулација

МЕТОДЕ РАДА

дијалошка

ОБЛИЦИ РАДА

фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА СРЕДСТВА

уџбеник, практикум

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА
Циљеви часа су
 рекапитулација целокупног градива седмог разреда,
 упознавање са садржајима које ће учити у осмом разреду.
ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити у стању да:
 примени научено и одговори на једноставна питања која се односе на на кључне појмове
градива 7. разреда
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 компетенција за учење,
 рад са подацима и нформацијама,
 комуникација.
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Делови часа

Активности наставника

уводни

Коментарише постигнућа ученика

Активности ученика
слушају и коментаришу

Укратко даје препоруке за рад у
осом разреду
главни

Поставља припремљена питања
Усмерава одговоре ка понављању
кључних појмова и успостављање
везе међу њима

слушају, размишљају, присећају се,
повезују и одговарају

Слуша и коригује
Истиче и наглашава битно
завршни

Одговора на питања ученика

слушају, постављају питања

Поздравља се са ученицима
ТОК ЧАСА
Уводни део часа
Продискутовати оцене и дати савете за рад у осмом разреду.
Главни део часа
Кроз разговор са ученицима подсетити се ученог у седмом разреду:
 Средња и тренутна брзина
 Убрзање као вектор
 Њутнови закони
 Графичко представљање зависности између физичких величина
 Равномерна и равномерно променљива кретања
 Њутнови закони и системи тела
 Сила Земљине теже
 Слободан пад и вертикални хитац
 Силе трења
 Момент силе
 Равнотеже тела
 Разлагање сила
 Сила потиска
 Механички рад
 Енергија. Потенцијала и кинетичка енергија
 Закон одржања енергије
 Снага
 Температура и количина топлоте
 Честични састав супстанције
 Унутрашња енергија
Упознати ученике са физиком коју ће учити у осмом разреду:
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1. Ослилације математичког клатна (о којима су већ учили) и тела везаног за еластичну опругу,
кроз које ће обновити и Закон одржања енергије.
2. Таласи као појавa преношења осцилација кроз простор. Казати да:
 камен бачен у воду доводи до осцилација молекула воде које се преносе на суседне молекуле
стварајући таласе по површини воде,
 руком изизивамо осцилације краја затегнутог конопоца чије преношење ствара талас у конопцу
(пример осциловање жице гитаре),
 се савремене комуникације, радио, ТВ, мобилна телефонија и сл. заснивају на таласима код којих
осцилују електрична и магнетна поља,
 звук такође представља талас.
3. Светлосне појаве. Нагласити да ће упознати физичке принципе рада огледала и сочива (наочари,
дуга).
4. Електрично поље. Казати да ће:
 се упознати са начинима описивања електричног поља и силама које у њему делују,
 научити да и у електричном пољу постоји потенцијална енергија као и у гравитационом.
5. Електрична струја. Објаснити да ће упознати електричну струју као последицу кретања
нелектрисања и законитости по којима се ова појава одвија. Нагласити да се савремена техника
базира на овим законитостима.
6. Магнетно поље. Казати да ће се упознати са начинима описивања магнетног поља и начинима
његовог настајања (стални магнети и електрична струја).
7. Атомска и нуклеарна физика. Нагласити да ће учити:
 о језгру атома унутар кога делују најјаче силе у природи (нуклеарне) између протона и
неутрона,
 коришћењу нуклеарних појава у лечењу тешких болести и производњи електричне струје,
 енергији Сунца која одржава живот на Земљи захваљујући нуклеарним процесима,
 штетним последицама нуклеарних процеса (штетно зрачење, бомбе).
Демонстрирати:
 Осциловање затегнутог конопца или жице на жичаном инструменту и талас на води.
 Преламање беле светлости кроз призму – дугу.
 Струје у гасовима (Гајслерове цеви, Теслин трансформатор).
Завршни део часа
Пожелети ученицима леп одмор.
Провера остварених исхода
Усмено одговарањем на питања проверава се усвојеност основних појмова, њихово разумевање и
примена.
Евалуација
 Да ли сам преамбициозно осмислио/ла начин понављања, велики број питања?
 Да ли је боља опција дати питања у штампаној форми?
 Можда би нека едукативна игра боље мотивисала ученике да учествују у понављању појмова
и час учинила ефикаснијим?

