
 

СРПСКО ЦАРСТВО 

У жељи да допринесемо иновативности у

кроз промоцију добрих примера образовне праксе 

Наставница историје Јасна Глушац

„Српско царство“.Обновљена су знања о родоначелнику лозе Немањића, великом 

жупану Стефану Немањи, који 

велики ктитор.Ученици су говорили о првом српском краљу

је народ прозвао Првовенчани. У асоцијацијама су показали одлично знање о 

задужбинама Немањића, а затим су на сцену крочили цар Душан и царица Теодора, 

који су својим говором дочарали 

времена.  

Ученици одељења VI/2 показали су 

патријарха Јоаникија.Одличном

тога времена: Шта је љубав према сили и моћи

чувајте, чедо моје мило, језик као земљу....

 Редом су се смењивале активности, док су наставници, 

директор школе који су били гости на часу, одушевљено пратили и упијали сваку 

изговорену реч и сваки покрет ученика.

мотивисани, подстакнути мултимедијалном презентацијом и вођством 

историје. У завршном делу часа ученици су израђивали круне које су украшавали и 

несебично делили са наставницима, те смо се сви осећали као да смо у Душановој 

Србији. 

 

Вук Тошковић: 

 

цар Душан, краљ Стефан Дечански

 

 

 

Илија Марковић: 

 

патријарх Јоаникије

 

 
 

СРПСКО ЦАРСТВО – УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ 

иновативности у наставном процесу, професори наше школе, 

кроз промоцију добрих примера образовне праксе реализују угледне часове.

Јасна Глушац је 9.2.2022. године одржала угледни час

Обновљена су знања о родоначелнику лозе Немањића, великом 

који се кроз историју слави и поштује као чувар језика и 

говорили о првом српском краљу Стефану Немањићу

је народ прозвао Првовенчани. У асоцијацијама су показали одлично знање о 

задужбинама Немањића, а затим су на сцену крочили цар Душан и царица Теодора, 

који су својим говором дочарали збивања и односе у владајућој династијитадашњег 

а VI/2 показали су сјајну глуму кроз ликове цара и његове жене, као

ом дикцијом ређали сусвоје биографије и моћне поруке 

тога времена: Шта је љубав према сили и моћи; не узимајте туђу реч у своја уста; 

језик као земљу.... 

су се смењивале активности, док су наставници, библиотекар, психолог

директор школе који су били гости на часу, одушевљено пратили и упијали сваку 

изговорену реч и сваки покрет ученика. Сви ученици су били веома активни

подстакнути мултимедијалном презентацијом и вођством 

У завршном делу часа ученици су израђивали круне које су украшавали и 

несебично делили са наставницима, те смо се сви осећали као да смо у Душановој 

УЧЕНИЦИ - ГЛИМЦИ 

 

цар Душан, краљ Стефан Дечански 

 

 

Маша Мијашчевић: 

 

Теодора, жена Стефана Дечанског

 

 

патријарх Јоаникије 

 

 

Милица Николић: 

 

царица Јелена 

 

 

, професори наше школе, 

угледне часове. 

угледни час са темом 

Обновљена су знања о родоначелнику лозе Немањића, великом 

се кроз историју слави и поштује као чувар језика и 

Стефану Немањићу, којег 

је народ прозвао Првовенчани. У асоцијацијама су показали одлично знање о 

задужбинама Немањића, а затим су на сцену крочили цар Душан и царица Теодора, 

збивања и односе у владајућој династијитадашњег 

и његове жене, као и 

моћне поруке 

; не узимајте туђу реч у своја уста; 

библиотекар, психолог и 

директор школе који су били гости на часу, одушевљено пратили и упијали сваку 

веома активни и 

подстакнути мултимедијалном презентацијом и вођством наставнице 

У завршном делу часа ученици су израђивали круне које су украшавали и 

несебично делили са наставницима, те смо се сви осећали као да смо у Душановој 

 

Теодора, жена Стефана Дечанског 

 



Фотографије,које можете погледати у нашој галерији, приказују делић атмосфере са 

часа. 

учитељица Драгица Верхоевен, 

директор Светлана Милутиновић 

 

 

 

 

 

 

 


