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Дигитални уџбеник/Дигитална учионица 

- Физика 6 
Издавачка кућа Сазнање доо,Београд, 2019 

 

Сајт издавача: http://saznanje.rs/ 

Портал за учење: https://saznanje.rs/moodle/?lang=sr_cr  

Аутор уџбеника и приручника: др Мићо Митровић, професор Физичког Факултета, Београд 

Уредници дигиталног уџбеника: 

др Мићо Митровић, професор Физичког Факултета, Београд 

Владан Младеновић, инструкциони дизајнер-Мудл мрежа Србије, наставник физике ОШ Иван 

Вушовић, Ражањ 

 

Приступни параметри пробног курса Физика 6-001 и Форума за 

наставнике 

Сајт издавача: http://saznanje.rs/ 

Портал за учење: https://saznanje.rs/moodle/?lang=sr_cr  

Приступ електронском  уџбенику 

У  улози наставника: 

Корисничко име: nastavnik01                      Лозинка: Nastavnik01@2019 

У улози ученика: 

Корисничко име: ucenik01                        Лозинка: Ucenik01@2019 

НА КРАЈУ ПРИРУЧНИКА ДАТИ СУ ПАРАМЕТРИ ЗА ЈОШ 50 НАСТАВНИЧКИХ  И 50 

УЧЕНИЧКИХ НАЛОГА КОЈИ СЕ МОГУ КОРИСТИТИ ЗА ВЕЖБАЊЕ. 

 

 

http://saznanje.rs/
https://saznanje.rs/moodle/?lang=sr_cr
http://saznanje.rs/
https://saznanje.rs/moodle/?lang=sr_cr
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Технички подаци 

Дигитални уџбеник Физика 6 креиран је на Мудл систему за управљање учењем (Moodle - LMS 

learning management system). Систем је инсталиран на електронској адреси 

https://saznanje.rs/moodle, која се налази на сајту наше издавачке куће. Оваква варијанта омогућава 

да ови садржаји не представљају само дигитални уџбеник већ праву дигиталну учионицу са 

свим могућностима које Мудл систем даје.  

Већ у првој години рада (2019/2020)  многи наставници су искористили могућност да добију своје 

дигиталне учионице на Мудлу. 

 

 

https://saznanje.rs/moodle
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 Реч је о новијој верзији Мудла (Moodle 3.4), најмоћнијег и планетарно 

најраспрострањенијег система за управљање онлајн учењем. Наш сајт има 

хостинг код домаћег провајдера са серверима у Србији. Инсталација Mудла је 

оптимизована како за приступ са PC рачунара и лаптопова тако и за приступ 

са уређаја који раде на андроид платформи (таблети и паметни телефони). 

Наставници и школе које користе наш уџбеник могу то урадити у две 

варијанте. 

 

Прва варијанта:  

 

Дигитални уџбеник је постављен на наш сајт. Свака школа добија посебан курс. Упис ученика на 

портал и формирање  одељења раде администратори издавача на основу спискова са подацима 

ученика које достављају школе или наставници. Довољно је само да пошаљете списак ученика 

по одељењима и у року од 24 часа Ви и ваши ученици добијате податке за улазак у дигиталну 

учионицу. 

Друга варијанта: 

 

Школе инсталирају комплетан дигитални уџбеник на свом Мудл систему, ако га поседују, уз помоћ 

наших администратора. 

 

 

У обе варијанте, наставници имају онлајн подршку  и за разлику од 

других издавача, наше решење омогућује међусобну сарадњу свих 

наставника који су се определили за коришћење наших уџбеника 

учешћем на Форуму наставника физике на самом Мудл порталу. 
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Врсте корисничких налога 

Иницијално су за сваку школу дефинисане 3 врсте налога са различитим 

нивоима приступа и овлашћења: Наставник, Ученик и Родитељ.  

 

Наставник може да уписује ученике на свој курс, да комуницира са 

ученицима,  да покреће активности,  подешава време и начин реализације, 

начин бодовања, да оцењује ученике, да  прилагођава постојеће и поставља 

своје задатке и активности ( уз помоћ наших администратора), да преузима 

и дели примере добре праксе са колегама, да види апсолутно све 

активности ученика и њихову међусобну комуникацију као и да преузима 

све врсте извештаја. 

Ученик може да приступи свим садржајима у било ком тренутку и са било ког места као и 

активностима у складу са временским роковима које даје наставник, да поставља своје садржаје у 

оквиру форума и задатака, да види само своје коначне  оцене или и оцене других у оквиру групних 

активности ако је је наставник тако  подесио. 

Родитељ  може да види све оцене, обавезе  и активности само свог детета као и садржаје које 

наставник одреди. 

Могуће је дефинисање и других врста корисничких налога на пример: Одељењски старешина, 

Стручни сарадник, Наставник-колега  итд. са одговарајућим нивоима овлашћења у складу са 

захтевима школе. 

Садржај дигиталног уџбеника 

 

Комплетан садржај штампаног уџбеника и приручника постављени су на Мудл систем. 

При томе су ти садржаји обогаћени интерактивним PhET симулацијама 

(https://phet.colorado.edu/sr/)  преведеним на српски језик, видео материјалима наше 

продукције као и другим материјалима слободним за употребу. 

Сви додатни материјали уграђени су у сам сајт тако да ученик при коришћењу не напушта 

Мудл портал. 

https://phet.colorado.edu/sr/
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Садржаји из штампаног комплета преобликовани су  коришћењем   могућности Мудл 

окружења  тако да буду максимално интерактивни,  да подстичу процес учења, да 

омогућавају остваривање предвиђених исхода наставе физике као  и образовних стандарда 

за физику уз изградњу многих међупредметних компетенција (компетенција за учење, 

дигитална компетенција, решавање проблема, комуникација, сарадња, рад са подацима и 

информацијама). 

Уводни део дигиталног уџбеника 

На самом почетку,осим постављених комплетних садржаја уџбеника и приручника у пдф формату, 

које наставник и ученици могу користити на различите начине, налази се и Водич кроз 

електронски уџбеник намењен ученицима као помоћ да се  лакше снађу у раду на Мудл платформи. 

 

У уводном делу се налазе и два Форума: Обавештења и Питај наставника и другове. Први од 

њих служи да наставник поставља важне информације везане за рокове,  начин реализације 

појединих активности као и детаље о оцењивању рада ученика. Други, важнији, намењен је 

решавању проблема које ученици имају у току рада али је истовремено и активност  у којој 

ученици могу да добију додатне оцене (сумативне и формативне) због помоћи друговима као и 

због постављања интересантних материјала.  
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Наставне теме 

Све наставне теме  предвиђене програмом (Увод у физику, Физичке величине и мерење, Кретање, 

Сила, Маса и густина, Притисак) обрађене су кроз низ активности употребом различитих модула 

које поседује Мудл. Делови наставних тема дизајнирани су тако да омогућавају интерактивност 

садржаја у што већој мери.  
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Лекције 

Најчешће је коришћен модул Лекција  

 

Лекција представља низ страница са текстом, симулацијама, мултимедијалним садржајима кроз 

које ученик пролази брзином и на начин који њему одговара. Након сваке странице следи питање 

или низ питања на које ученик треба да одговори да би кренуо даље. Након сваког одговора ученик 

добија повратне информације. Ове лекције су намењене учењу и ученик кроз њих може да пролази 

неограничен број пута.  Подешено је да ученик добија одређен број поена. Сваки наставник има 

могућност да подеси број поена који ученик добија савладавањем целе лекције као и на основу 

тачних и  нетачних одговора. Такође наставници могу да додају и своја питања у Лекције пратећи 

упутства из Приручника за наставнике. 

 

 

Страница Лекције:  

 

 

Питања у Лекцији: 
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Повратне информације: 
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Крај Лекције: 

 

Форуми 

Модул Форум је моћно „оружје“ Мудла и користи се на разне начине. Могу да се организују 

дискусије на различите теме, да се одговара на постављена питања, да се сарађује са другим 

ученицима... 

Наш дигитални уџбеник користи неколико варијанти Форума. Неке смо користили у уводном делу 

како је описано а у наставним темама најчешће је коришћен  Форум типа питање-одговор. 
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Ова варијанта омогућава да наставник постави питања или задатке на које ученик одговара на 

форуму а одговоре других ученика може да види тек кад пошаље свој. Наставник оцењује радове 

ученика сумативно кроз број поена али и формативно дајући повратне информације сваком 

ученику. 

Домаћи задаци 

Задатак је Мудл модул који омогућава да ученици самостално или у групи раде различите врсте 

домаћих задатака а резултате предају директно пишући на порталу или предајући ворд документ, 

презентацију, фотографије или видео материјале. 

Неки од задатака представљају „класичне“ домаће задатке  

 

Прилог је ворд документ са задацима који ученик преузима, 

решава и враћа под својим именом. 
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За ову врсту задатака постављају се рокови и критеријуми за оцењивање једноставним 

подешавањем самог модула. 

 

 

Неки од задатака представљају мале пројекте које ученици раде код куће. 

 

 

 

Модул Задатак користи се и код израде лабораторијских вежби 

  

Лабораторијске вежбе ученици раде у школи а обрада резултата мерења и писање извештаја се 

ради код куће. 

 

Тестови  

На крају сваке теме постављени су Тестови за проверу 

знања ученика.  
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У тестовима су коришћене многобројне варијанте питања које мудл поседује: Вишеструки 

одговор са једним или више тачних одговора, Да-Не питања, питања типа Кратак одговор у 

којима ученик уписује тачно решење појам или број, питања Спаривања, питања Уметање 

тачног одговора, питања типа Редослед као и врсту питања Кратак одговор са толеранцијом 

бројне вредности и мерном јединицом!  

Примери питања 

Кратак одговор са толеранцијом бројне вредности и мерном јединицом

 Ово је врста питања коју омогућава само Мудл систем!!! Ученик израчунава и уноси тачну 

вредност као и мерну јединицу. Наставник бира опсег грешке која се толерише и систем 

аутоматски оцењује. У примеру на слици тачан одговор је 1.48 са одабраном толеранцијом ±0,05. 

Такође ће као тачан оценити и одговор израчунат у km/h  са одговарајућом толеранцијом. У 

систему је могуће поставити и задатаке који у поставци задатка узимају вредности из предвиђеног 

скупа података тако да сваки ученик добија задатак са другим бројним вредностима а систем 

аутоматски контролише тачност! 

Вишеструки одговор: 
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Спаривање: 

 

 

 

 

 

Кратак одговор: 

 

Редослед: 
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Уметање: 

 

Тестови су подешени тако да систем меша редослед питања и  тачних одговора, тако да сваки 

ученик има своју варијанту истог теста. Систем сам оцењује тестове а наставник може да користи и 

различите извештаје за анализу теста. Наставник сам подешава време и трајање теста а може и да 

прилагоди начин бодовања по сопственој вољи. Такође, наставник може да промени питања, да 

дода друга из Банке питања као и да лако креира сопствена питања и задатке. Своје варијанте 

тестова и задатака може да размењује са другим наставницима на Форуму наставника физике и 

угради их у свој курс. 

Књига 

 

Електронски уџбеник садржи и делове који представљају мале књижице о појединим темама  са 

уграђеним мултимедијалним садржајима. 

Страница 

Овај модул представља самосталну веб страницу на порталу и коришћен је за постављање кратких 

упутстава као и Резимеа на крају сваке наставне области. 
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Документи 

Кроз овај модул у свакој теми постављена су пдф документа са Задацима за самосталан рад као 

Задаци за вежбање са решењима.  

 

 

Документа садрже веома велики број задатака и питања које ученици и наставник могу да користе 

на разне начине. 

Речник  

Речник на мудлу није статичан материјал већ представља обавезну активност ученика која се 

оцењује. Сваки ученик је дужан да у току полугођа постави најмање два појма са описом. Ученици  

могу да коментаришу међусобно постављене појмове а наставник оцењују сваки одговор а 

најактивније у току полугођа додатно награђује 

 

 

Дневник оцена 

Све активности ученика се оцењују и бележе у дневнику оцена. Наставник има могућност да 

прилагоди начин оцењивања по сопственом мишљењу или да задржи постојећи. 
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Такође може да промени скале за оцењивање као и бодовање појединачних питања и задатака у 

Лекцијама и Тестовима. У сваком тренутку наставник лако може да види све белешке о свим 

активностима сваког ученика, оцене свих ученика или сваког појединачно као и кретање оцена у 

поединачним активностима. Све извештаје може да преузме као Ексел или пдф документ. 

Контакт и детаљније информације 

др Мићо Митровић, Издавачка кућа Сазнање, saznanje@saznanje.rs  

Владан Младеновић, администратор Мудл платформе, vladan.al.m@gmail.com  

Приступ електронском  уџбенику -ДОДАТАК 

За испробавање могућности нашег дигиталног уџбеника можете користити и следеће налоге 

креиране за вежбање. 

Корисничка имена и лозинке за приступ у улози наставника и ученика 

NASTAVNIK -UREDNIK nastavnik007 Saznanje@007 

NASTAVNICI UČENICI 

username password username password 

nastavnik1 Saznanje@2019 ucenik51 Saznanje@2019 

nastavnik2 Saznanje@2019 ucenik52 Saznanje@2019 

nastavnik3 Saznanje@2019 ucenik53 Saznanje@2019 

nastavnik4 Saznanje@2019 ucenik54 Saznanje@2019 

nastavnik5 Saznanje@2019 ucenik55 Saznanje@2019 

nastavnik6 Saznanje@2019 ucenik56 Saznanje@2019 

nastavnik7 Saznanje@2019 ucenik57 Saznanje@2019 

nastavnik8 Saznanje@2019 ucenik58 Saznanje@2019 

nastavnik9 Saznanje@2019 ucenik59 Saznanje@2019 

mailto:saznanje@saznanje.rs
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nastavnik10 Saznanje@2019 ucenik60 Saznanje@2019 

nastavnik11 Saznanje@2019 ucenik61 Saznanje@2019 

nastavnik12 Saznanje@2019 ucenik62 Saznanje@2019 

nastavnik13 Saznanje@2019 ucenik63 Saznanje@2019 

nastavnik14 Saznanje@2019 ucenik64 Saznanje@2019 

nastavnik15 Saznanje@2019 ucenik65 Saznanje@2019 

nastavnik16 Saznanje@2019 ucenik66 Saznanje@2019 

nastavnik17 Saznanje@2019 ucenik67 Saznanje@2019 

nastavnik18 Saznanje@2019 ucenik68 Saznanje@2019 

nastavnik19 Saznanje@2019 ucenik69 Saznanje@2019 

nastavnik20 Saznanje@2019 ucenik70 Saznanje@2019 

nastavnik21 Saznanje@2019 ucenik71 Saznanje@2019 

nastavnik22 Saznanje@2019 ucenik72 Saznanje@2019 

nastavnik23 Saznanje@2019 ucenik73 Saznanje@2019 

nastavnik24 Saznanje@2019 ucenik74 Saznanje@2019 

nastavnik25 Saznanje@2019 ucenik75 Saznanje@2019 

nastavnik26 Saznanje@2019 ucenik76 Saznanje@2019 

nastavnik27 Saznanje@2019 ucenik77 Saznanje@2019 

nastavnik28 Saznanje@2019 ucenik78 Saznanje@2019 

nastavnik29 Saznanje@2019 ucenik79 Saznanje@2019 

nastavnik30 Saznanje@2019 ucenik80 Saznanje@2019 

nastavnik31 Saznanje@2019 ucenik81 Saznanje@2019 

nastavnik32 Saznanje@2019 ucenik82 Saznanje@2019 

nastavnik33 Saznanje@2019 ucenik83 Saznanje@2019 

nastavnik34 Saznanje@2019 ucenik84 Saznanje@2019 

nastavnik35 Saznanje@2019 ucenik85 Saznanje@2019 

nastavnik36 Saznanje@2019 ucenik86 Saznanje@2019 

nastavnik37 Saznanje@2019 ucenik87 Saznanje@2019 

nastavnik38 Saznanje@2019 ucenik88 Saznanje@2019 

nastavnik39 Saznanje@2019 ucenik89 Saznanje@2019 

nastavnik40 Saznanje@2019 ucenik90 Saznanje@2019 

nastavnik41 Saznanje@2019 ucenik91 Saznanje@2019 

nastavnik42 Saznanje@2019 ucenik92 Saznanje@2019 

nastavnik43 Saznanje@2019 ucenik93 Saznanje@2019 

nastavnik44 Saznanje@2019 ucenik94 Saznanje@2019 

nastavnik45 Saznanje@2019 ucenik95 Saznanje@2019 

nastavnik46 Saznanje@2019 ucenik96 Saznanje@2019 

nastavnik47 Saznanje@2019 ucenik97 Saznanje@2019 

nastavnik48 Saznanje@2019 ucenik98 Saznanje@2019 

nastavnik49 Saznanje@2019 ucenik99 Saznanje@2019 

nastavnik50 Saznanje@2019 ucenik100 Saznanje@2019 

 


