
Информатика и рачунарство за 5. разред 
Наставна тема: Рачунарство 

Наставна јединица: SCRATCH – Цртање - убежбавање 

Тип часа: увежбавање и утврђивање 

Потребни су вам: рачунар (мобилни телефон), интернет, дигитални уџбеник (вежбаоницa 3.9), 
уџбеник (стр. 136), програм Scratch 2 (или 3) или Scratch online  

Предвиђене активности: 

o Уколико то већ нисте, урадите и предајте програме на Google учионицу још данас до 
23:59. За ученике који раде на рачунару: 

 исцртавање квадрата (4. задатак) и круга и олимпијских кругова (5. задатак) 
За ученике који раде на телефону (таблету): 

 ScratchJr скеч (2. задатак) и Scratch online цртање квадрата и круга (3. задатак) 
o ВЕЖБАЊЕ цртања ћете спровести радећи два задатка, стр. 136 у књизи или у 

дигиталном уџбенику, Вежбаоницa 2, где је приказано цртање помоћу коодрината. 

o За даље вежбање – постојеће цртеже које сте урадили, модификујте, промените неким 
линијама дебљине и боје, додајте још неке облике у те цртеже. 

o Цртање кругова и квадрата, које смо радили, а то можете додатно применити и на 
исцртавање сложенијих облика, коришћењем померања и понављања. Погледајте и 
урадите овај пример, у свом програму (важи и за ученике, који раде на телефону!): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Провежбајте овај пример, а у овом програму, уместо шаре уз помоћ круга, 
направите шару уз помоћ квадрата или троугла... 

У току сутрашњег дана ћете добити нове задатке, а ви слободно експериментишите са 
вашим цртежима у Scratch-у. 

У заједничкој комуникацији путем Viber групе ћемо решавати нејасноће! 

У петак, 10.4. на РТС 3 је планиран час информатике и рачунарства... Биће објашњаван: Врсте блокова у окружењу 
Scratch и линијска структура – искористите ТВ час да поновите оно што смо већ учили, раније у школи! 

На почетку програма обавезно се 
користи команда ОБРИШИ,  а даље 

одређивање одакле се креће цртање 

Припрема за цртање и одабир боје 

Цртање круга са кораком 2, степена 3 
и са понављања 120 (3*120=360) 

Померање усмерења цртања круга 

Мења боју за сваки следећи круг 

Обезно подизање оловке на крају 

Нова петља (понављање) 
за окретање кругова у круг 

(36 степени * 10 
понављања = 360) 


