
Информатика и рачунарство за 5. разред 
Наставна тема: Рачунарство 

Наставна јединица: SCRATCH – Понављање делова програма 

Тип часа: обрада градива и вежбање 

Потребни су вам: рачунар, интернет, дигитални уџбеник (лекцијa 3.8), уџбеник (стр: 129 до 
135), програм Scratch 2 (или 3), мобилни телефон 

Предвиђене активности: 

1. Уколико то већ нисте, урадите и предајте програме „ксилофон“ и „цртање 
правоугаоника“ на Google учионицу још данас до 23:59... 

2. ПОНАВЉАЊЕ је нова лекција (стр. 129 у књизи) која ће вам показати како можете 
скратити и поједноставити делове програма који се понављају у потпуно истом 
облику. Ову команду смо већ користили у раду на часу, у школи, када смо у клизању 
мачка лево-десно, додељивали да се то извршава неколико пута... сетите се. 

 Користећи дигитални и штампани уџбеник, обратите пажњу на разумевање 
алгоритма урађеног за исцртавање испрекидане линије – дужег исписивања тог 
програма и једноставнијег облика, који користи понављања за исту групу радњи. 

 Разумевању понављања у програмима, веома ће вам помоћи уколико активно 
будете радили уз следећи видео: https://youtu.be/f7hUu_kDAZI 

Уз овај видео, научићете како лакше исцртати: квадрат, испрекидану линију, степенице и оно 
што до сада нисте размишљали да може тако: КРУГ – добро разумите о чему се ради! 

 Иако има више разних могућности понављања, за сада користите само ону која се 
одређени пут понавља (уоквирено) и чији се број понављања може мењати: 

 
 Користећи електронски и штампани уџбеник, из дела 3.9. ВЕЖБАОНИЦА 2 

провежбајте задатке 1, 2 и 3. Када их урадите тачно, слободно екпериметишите и 
мењајте дебљине и боје линија, величине круга или квадрата,...  

3. Осим што знам да ћете, ако се потрудите, савладати ово градиво, имаћете и један 
интересантан задатак, а то је израдити програм који ицртава Олимпијске кругове и 
који ћете моћи предати када се формира задатак у Google учионици. 

У заједничкој комуникацији путем Viber групе ћемо до тада решавати нејасноће! 

У петак, 3.4. на РТС 3 је планиран час информатике и рачунарства... Биће објашњаван: 
Положај лика на позорници и линијска структура програма – искористите ТВ час да 

поновите оно што смо већ учили, раније у школи! 


