
Подсетимо се како смо користили дигитални уџбеник у првом полугодишту: 

 Посетите сајт: http://eduka.edu.rs/ где се можете пријавити са следећим подацима: 

Корисничко име (горње поље): osvklo.ir.ucenik* (* је ваш број, који сте користили у 
првом полугодишту - уколико га нисте запамтили, јавите ми да вам га поново дам!) 

Лозинка (доње поље): Eduk@2018 

 

Информатика и рачунарство за 5. разред 

Наставна тема: Рачунарство 

Наставна јединица: SCRATCH визуелно програмирање – радно окружење, положај лика на 
позорници, линијски програм 

Тип часа: обнављање градива и вежбање 

Потребни су вам: рачунар, интернет, дигитални уџбеник (лекције 3.3 и 3.5), уџбеник (стр: 103 
до 108), мобилни телефон 

Предвиђене активности за ученике који имају приступ рачунару: 

1. Инсталирати програм SCRATCH 2.0 (може и верзија 3.0 уколико се снађете у другачијем 
визуелном окружењу у односу на старију верзију) 

o Ово смо већ на часу радили, а вас упућујем на сајт Петље, где посетите страницу: 
https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/scratch-support/scratch_radno_okruzenje или 
пропратите видео туторијал: https://youtu.be/XC0qNUUChrU 

2. Подсетите се лекције о изгледу (интерфејсу) програма SCRATCH 2.0, дајући више пажње 
на offline верзију овог програма, пратећи туторијал: https://youtu.be/M6rB-dCSfRw 

3. Подсетите се и посебно опет обратите пажњу на разумевање појма координата (x и y 
оса), пративши туторијал: https://youtu.be/S1SM74tkqBc 

Пратећи наведени туторијал, пред крај тог видеа, имаћете прилику започети програм, а 
затим га и дорадити, према предложеном захтеву. 

Задатак 1: направити програм у ком кошаркашка лопта на одабраној позадини, одскаче 
све мање и мање, док не стане. Оцењиваће се визуелна усклађеност програма! 

4. Подсетите се програма ког смо радили на часу – кретање лика по позорници и 
користећи та сазнања, праћењем туторијала: https://youtu.be/C9--wiXnYAo урадити 
предложени линијски програм, сличан скечу... 

Задатак 2: слично провежбаној изради линијског програма, урадите кратак скеч 
(комуникацију два лика), на произвољној позорници (позадини). Трајање приказа 
програма не треба да траје дуго, а оцењиваће се усклађеност ликова и визуелни приказ! 

Задатке слати директно мени на Viber – не на групу!!! 

 


