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Поштоване колегинице/колеге!

Искрено се надамо да уџбеник биологије за 5. разред као и приручник са пред-
лозима за његову што успешнију употребу могу да помогну у вршењу тако важног и 
одговорног посла као што је настава. 

Јасно је да је деци са којом радимо у овом цивилизацијском тренутку неопход-
но да овладају модерним и функционалним знањима и вештинама које могу лако 
да примене у реалним животним ситуацијама. У складу са оваквoм потребoм, наши 
предлози у уџбенику су фокусирани на активно учешће ученика у разноврсним об-
лицима учења, нарочито уз практичан рад, базиран и на личном искуству, интересо-
вањима и самосталном закључивању, избору и одлукама.

Од немерљивог значаја за ефекте оваквог начина рада јесте вештина наставника/
цe да у пријатној и подстицајној атмосфери омогући свим својим ученицима/цама 
одговарајућу подршку и стручну помоћ. 

Стицање знања из области биологије не би смело да се своди на засипање деце 
мноштвом неприкосновених чињеница и „апсолутних истина“. Савремени концепт 
учења биологије захтева решавање проблемских ситуација у тимском раду, отворе-
ност за различите идеје и решења, спретност, корелацију са другим областима и још 
много тога. Уосталом, и нови образовни стандарди за биологију захтевају квалита-
тивни помак у начину рада.

И зато, ако у ове две књиге - уџбенику за ученике/це и приручнику за наставнике/
це - препознате наше напоре да настава биологије у петом разреду основне школе 
ухвати корак са временом у коме живимо, молимо вас да поделите са нама своја нај-
боља радна искуства, али и конструктивну критику и сугестије. Унапред захвалне
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УВОД

Можда ће некога од колегиница или колега помало изненадити језик и стил 
овог уџбеника у смислу личног обраћања ученицима/цама, уз додатке који 
су одраз родне осетљивости у обраћању. Изненађење потиче од чињенице 

да ово није пракса у писању уџбеника за више разреде основне школе. Међутим, 
најбоља педагошка пракса код нас и у свету говори о неопходности приближавања 
уџбеничких текстова њиховим крајњим корисницима. Ово никако не значи да се 
обраћамо САМО ученицима/цама. 

Потпуно је јасно да и најпрецизнија упутства у уџбенику захтевају високе 
професионалне вештине, организационе и друге способности наставника/це 
биологије, али и бар минималне материјално-техничке услове за рад. Овај 
приручник има за циљ да помогне да коришћење овог уџбеника у настави буде што 
ефикасније, иако нам је познато да постоје огромне разлике у условима за рад, као 
и широк дијапазон стилова рада и професионалних стандарда наставника/ца. 

На основу не малог практичног искуства из наставе, обе ауторке дубоко верују 
да ће реализација наставе биологије бити знатно ефикаснија и мање напорна при 
коришћењу уџбеника који деца лакше прихвате, који је и занимљив и садржајан, 
информативан, али не и преопширан, подстиче и предлаже и не нуди увек готова 
решења. 

Свесне смо чињенице да  нисмо написале савршени уџбеник, што је и немогуће. 
Нарочито у постојећим условима о којима вам намерно ништа нећемо рећи. 
Овај уџбеник, који је производ тимског рада стручњака Издавачке куће „Klett“ у 
текстуалном делу је наш скромни покушај да помогнемо колегама и колегиницама, 
себи, али и нашим ђацима да се биологија лакше учи и да сазнања до којих се 
долази брже налазе своју примену у реалним животним ситуацијама или даљем 
образовању. Посебно изражавамо наду да ће наши напори усмерени на развијање 
радозналости и мотивације код наших ђака имати и значајне васпитне последице.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ УЏБЕНИКА 
СА УПУТСТВОМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Основне одлике уџбеника на који се односи овај приручник јесу следеће:

 Написан је по важећем наставном програму за 5. разред основне школе.
  Стандарди наставног садржаја биологије за основну школу, који постепено пос-

тају мерило квалитета рада наставника, могу се реализовати у веома значајној 
мери помоћу адекватне примене овог уџбеника у настави .

  Садржи 180 страница, укључујући и 380 фотографија, илустрација, схема и табела.
 Састоји се из три поглавља: 
                               1. Наука о животу, 
                               2. Особине живих бића и 
                               3. Разноврсност живог света.
  Свако поглавље је систематично и прегледно издељено на потпоглавља, која 

омогућавају лакше сналажење. 
 
        Ефикасније и  лакше савладавање програмских садржаја биологије за пети раз-
ред основне школе, уз употребу овог уџбеника, а у складу са захтевима савременијег 
образовања и предвиђеним стандардима постигнућа, може се реализовати приме-
ном следећих поступака:

 Договорити се са ђацима да уџбеник користе у што краћем року после часа био-
логије, упоредо са кратким забелешкама из свеске за биологију које су резултат раз-
говора на часу. Основни текст не читати одмах у целини, него се заустављати, про-
веравати ниво разумевања, прегледати илустрације, размишљати о прочитаном, 
записивати у свеску закључке, идеје, питања...

  Редовно упућивати ђаке на употребу налога који се налазе на крају целина, у вези 
су са претходним садржајем и обележени лако препознатљивим симболима симпа-
тичне сове која користи разне реквизите или гестове за комуникацију са децом. Оп-
ширније значење сваког симбола дато је на страницама 4 и 5.

 При избору активности за практичан рад  (јер за реализацију свега предложеног 
нема довољно времена у току редовне наставе, није на располагању одговарајућа 
опрема или прибор или постоји неки други технички проблем) продискутовати са 
петацима ограничавајуће факторе и укључити их у решавање проблема тако што 
ће најједноставније  активности обављати самостално или на други начин преузети 
„свој део посла“.

 Информације које су дате у налогу „Резервисано за будуће научнике“ не захтева-
ти као збир чињеница које се вреднују као резултат постигнућа ученика/ца. Оне су 
предвиђене за ђаке код којих је развијена  потреба за комплетнијим објашњењи-
ма процеса. За целу ученичку популацију овај налог може имати значаја за успос-
тављање корелације са неким будућим наставним садржајима, по вертикали (био-
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логија у следећим разредима), хоризонтали (други предмети у петом разреду) или 
дијагонали (други предмети у следећим разредима).

 Охрабривати ђаке у спровођењу самосталних истраживачких поступака (попут 
предлога у налогу „Засучи рукаве“ на страници 14). Веома је важно и може имати 
велики мотивациони значај да се у настави повремено користе продукти њихових 
истраживачких поступака, уз конструктивне предлоге за даље.

 Пружати ученицима/цама неопходну стручну помоћ при њиховом оспособља-
вању за вођење евиденције о практичном раду, прикупљеним подацима, графичком 
представљању, закључцима и запажањима која се изводе из оваквих активности, као 
и о проблемима при њиховој реализацији (један од могућих модела дат је у нало-
гу „Засучи рукаве“ на страници 13). Оспособљавање ђака за сажето представљање 
процеса и пратећих проблема  има немерљиви значај и велику педагошку вредност 
у светлу захтева савремене наставе као базе за укључивање младих људи у актуелне 
цивилизацијске токове. Осим несумњивих развојних потенцијала, ове способности 
доприносе квалитетнијој међусобној комуникацији, успешнијој процени и самопро-
цени постигнућа, развијању критичког мишљења и формирању личних ставова.
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ПЛАНИРАЊЕ

Успешна реализација наставних садржаја је великим делом резултат пажљивог, 
благовременог и свеобухватног планирања свих елементата наставног процеса, уз 
развијање спремности за најадекватније реаговање на непредвиђене околности. 
Подразумева се да су планови рада базирани на прописаном наставном плану и 
програму, усмерени ка достизању општих и појединачних стандарда постигнућа и 
напредовања ученика/ца  у основној школи и усаглашени са стварним потребама и 
могућностима средине у којој се настава изводи.

 Због великог значаја планирања за резултате наставе, у овом приручнику дајемо 
предлоге за комплетан глобални и оперативни план предмета биологије за пети раз-
ред, базиран на Правилнику о наставном плану и програму за други циклус основног 
образовања и васпитања – „Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 6/2007.

 Услед велике разноврсности наставних модела, потреба и расположивих ресурса у 
свакој школи, као резултата индивидуалног избора сваког наставника/це, месечне 
планове и припреме за час представићемо само појединачним примерима.

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно-вас-
питних садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском раз-
воју, природним појавама и законитостима које у њему владају. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, ло-
гичко расуђивање, способност критичког мишљења, свест о властитом положају 
у природи, објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање 
дужности да чувају и заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену 
културу. 

 – „Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 6/2007.

Наведени прописани циљеви наставе биологије могу бити допуњени следећим вас-
питно-образовним циљевима:

Разумевање, усвајање и схватање садржаја  наставних  јединица као знање, као и 
овладавање, увежбавање и примена стечених савремених вештина и способности у 
животним ситуацијама. Развијање способности за решавање проблема.

Промена у личности и понашању ученика, у складу са усвојеним и увежбаним знањи-
ма и вештинама и моделима из васпитно-образовног процеса.

Горе поменути актуелни пропис даље одређује листу оперативних задатака за пред-
мет биологија у петом разреду основне школе:
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Оперативни задаци - пети разред
 Ученици треба да: 

-  схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и одрживог 
развоја; 

-  буду оспособљени за руковање једноставним лабораторијским прибором, лу-
пом или микроскопом, као и да умеју да израде једноставне привремене препа-
рате; 

- упознају основну јединицу грађе живих бића; 

- упознају разноврсност живих бића; 

- схвате појам ботанике као научне области биологије; 

-  упознају и знају да објасне основну спољашњу грађу вегетативних биљних ор-
гана; 

- знају да објасне грађу и улогу цвета, плода и семена; 

- схвате процесе и начине опрашивања и оплођења; 

- упознају царство биљака и најзначајније групе; 

-  упознају основне елементе заштите и степен угрожености биљака делатностима 
човека у природи; 

-  развију интересовање за прошири-
вање знања у одговарајућим инс-
титуцијама (ботаничка башта, при-
родњачки музеј, библиотеке); 

-  упознају царство гљива и њихове ос-
новне карактеристике.

 („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник“ број 6/2007.)

 Што се тиче садржаја плана, опет цитира-
мо препоруку из актуелног Правилника:

Приликом израде планова рада (глобал-
ног и оперативног) треба предвидети 
око 60% часова за обраду новог градива 
и око 40% за друге типове часова, укљу-
чујући и излазак у природу.
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Наши предлози за годишњи глобални и оперативни план рада јесу следећи:

ГЛОБАЛНИ  ПЛАН  РАДА
за предмет БИОЛОГИЈА за пети разред основне школе
Наставна тема   Број часова
I     УВОД 6 
II    ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА 13
III   ЦАРСТВО ГЉИВА 5
IV   ЦАРСТВО БИЉАКА – ГРАЂА И ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ 32
V    РАЗНОВРСНОСТ БИЉАКА, ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА 16

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН  РАДА
за предмет БИОЛОГИЈА за пети разред основне школе
 I  Tема: УВОД   6 часова   (3 + 1 + 2) 
1.  Биологија и њен значај за развој и напредак човечанства
2.   Како се упознаје природа – посматрање, праћење и описивање појава, истражи-

вања у  лабораторији
3.  Лабораторијски прибор; лупа и микроскоп
4.  Вежба – Лупа и микроскоп – руковање и одржавање
5.  Вежба – Техника микроскопирања
6.  Понављање, утврђивање – Биолошка истраживања – значај и методе

II  Тема:   ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА   
    13 часова   (8 + 4 + 1)
7.   Особине живих бића – одлике живе материје
8.   Ћелија – откриће, облик, величина
9.    Грађа ћелије – типови (про и еукариотска)
10.  Понављање, утврђивање – Особине живих бића; ћелија
11.   Једноћелијски и вишећелијски организми – ткива, органи, системи органа, 

организам
12.  Вежба – Посматрање биљних и људских ћелија под микроскопом  
13.  Провера знања – Увод, особине живих бића и ћелија
14.  Разноврсност живог света – класификација у пет царстава
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15.  Вируси – на граници живог и неживог
16.  Царство монера – једноћелијски организми без организованог једра 
17.  Понављање, утврђивање – Најједноставнији организми – вируси и прокариоте
18.   Царство протиста -  Једноћелијски организми са организованим једром – јед-

ноћелијске алге и  праживотиње – одлике, начин живота и улога у природи 
-  информативно)  

19.  Систематизација теме – Особине живих бића  и разноврсност живог света

III   Тема:   ЦАРСТВО  ГЉИВА   5 часова   (3 + 1 + 1)
20.  Гљиве – ни биљке, ни животиње. Разноврсност – квасци, плесни, печурке
21.  Улога и значај гљива у природи
22.  Вежба – Посматрање квасца и хлебне буђи под микроскопом; печурке – грађа 
        и делови, споре 
23.  Лишаји – симбиоза једноставних алги и гљива
24.  Понављање, утврђивање – Гљиве и лишаји

IV   Тема:    ЦАРСТВО  БИЉАКА  -  ГРАЂА  И  ЖИВОТНИ  ПРОЦЕСИ      
          32 часа   (19 + 7 + 6)
25.  Ботаника – научна област биологије; настанак и развој биљака
26.  Грађа биљака – биљни организам; органи и њихови преображаји (појам)
27.  Корен – делови, облици и улога
28.  Вежбе – разликовање делова и облика корена
29.  Понављање, утврђивање – Увод у ботанику; корен
30.  Стабло – спољашња грађа, улоге, преображаји
31.  Лист – делови, облици, улоге
32.  Животни процес – Фотосинтеза
33.  Вежба – Издвајање хлорофила из листа
34.  Понављање, утврђивање – Стабло; лист; фотосинтеза
35.  Животни процеси – Дисање и транспирација
36.  Вежба – Доказивање дисања и транспирације
37.  Провера знања – Фотосинтеза, дисање и транспирација
38.  Цвет – делови, облици
39.  Једнополан и двополан цвет
40.  Цвасти – врсте и значај
41.  Вежба – Разликовање делова једнополних и двополних цветова и цвасти
42.  Понављање, утврђивање – Цвет; цвасти
43.  Опрашивање и оплођење
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44.  Плод – настанак и делови плода
45.  Разноврсност и делови плода
46.  Понављање, утврђивање – Опрашивање, оплодња, плод
47.  Семе – грађа и значај
48.  Распростирање плодова и семена
49.  Клијање семена
50.  Вежба – Услови клијања семена
51.  Вежба - Израда школске збирке плодова и семена
52.  Вегетативно размножавање – начини
53.  Калемљење – примена 
54.  Понављање, утврђивање – Семе; клијање; вегетативно размножавање
55.  Како биљке расту и реагују; покрети биљака
56.  Систематизација теме – Грађа и животни процеси биљака

V     Тема:     РАЗНОВРСНОСТ  БИЉАКА, ЗНАЧАЈ  И  ЗАШТИТА       
           16 часова   (9 + 4 + 3)

57.  Систематика  биљака, називи, поделе, групе
58.   Вишећелијске алге – одлике, начин живота, разноврсност, представници, значај 

и заштита   
59.  Понављање, утврђивање – увод у систематику;  алге
60.  Маховине и папратнице – одлике, начин живота, представници, значај и заштита
61.  Голосеменице – одлике, начин живота, представници, значај и заштита
62.  Вежба – Препознавање голосеменица  (терен)
63.  Понављање, утврђивање – Маховине, папратнице и голосеменице
64.   Скривеносеменице – одлике, подела на ди и монокотиле, начин живота и раз-

множавање

65.  Скривеносеменице – разноврсност, представници, значај и заштита

66.  Примена скривеносеменица – јестиве, лековите, отровне, коровске...

67.  Житарице

68.  Понављање, утврђивање – Скривеносеменице – својства, значај и примена

69.  Вежба – Теренско прикупљање и пресовање биљака

70.  Вежба – Израда заједничке школске хербаријумске збирке

71.  Ишчезавање и заштита врста; биодиверзитет

72.  Годишња систематизација градива
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OБРАЗАЦ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВНИ ЧАС

ПРЕДМЕТ: Биологија

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: _____________________________________________________
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ТИП ЧАСА: _______________________________________________________________ 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
НАСТАВНА СРЕДСТВА: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
КОРЕЛАЦИЈЕ / ИНОВАЦИЈЕ: ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
СЦЕНАРИО И АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:__________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
НАПОМЕНЕ И ЗАПАЖАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ: ___________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: _________________________
ОДЕЉЕЊЕ: ___________________________________
МЕСТО (ПРОСТОР) РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ___________________________________________
РЕАЛИЗАТОР (НАСТАВНИК/ЦА): _____________________________________________



15

1. МОДЕЛ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВНИ ЧАС

ПРЕДМЕТ: Биологија
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Вежба – Теренско прикупљање и пресовање биљака 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:  увежбавање техника рада на терену; развијање осећаја одго-

ворности према животној средини; схватање значаја тимског 
рада, сарадње и добре организације посла

ТИП ЧАСА: практичне вежбе
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА:  рукавице, ножић, виноградарске маказе, папирне кесе, лупа,    

пинцета, нотес-блок за привремене етикете, графитне оловке,                                              
теренска хербаријумска преса и упијајући папир (нпр. новинс-
ки), фотографски апарат, теренски „кључ“ за биљке

КОРЕЛАЦИЈЕ / ИНОВАЦИЈЕ:  корелација – са географијом – упознавање природних                                             
одлика своје околине, са физиком  и хемијом – реали-
зовање практичног рада по упутству, безбедно руко-
вање прибором, са биологијом у следећим разредима 
– уочавање критеријума за разврставање живих бића;  
Иновација – употреба савремене сниматељске технике 
у настави биологије (дигитални фотоапарат, камерице у 
мобилним телефонима)

КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ: Флоре са кључевима за детерминацију, ботанички атласи, 
                                             школски илустровани хербаријум, упутства о прикупљању и 
                                             хербаризовању биљака
СЦЕНАРИО И АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:

Део часа Трајање Активности
ПОЧЕТНИ  15 минута             • подела у групе

•  подела листића са задацима за сваку групу (страница 166 у уџбенику) 
и кратким  упутством о правилном узорковању по једног примерка 
маховине, папрати или лишаја, једног примерка зељасте и дрвенасте  
биљке, као и за фотографисање

• подела прибора и средстава за рад
• одлазак до најближег места за узимање узорака у околини школе

ЦЕНТРАЛНИ 20 минута             •  узимање узорака, чишћење, обележавање (датум, станиште, 
локалитет, сакупљачи) и ређање у хербаријумску пресу

•  при одабиру узорака користити теренске ботаничке „кључеве“ 
(само за упоређивање изгледа биљака, а не за примену принципа  
рачвања)

• фотографисање одабраних узорака

ЗАВРШНИ 10 минута           • повратак са терена
•  домаћи задатак – кратка појединачна белешка о изведеној вежби, 

проблемима  у раду и резултатима
• договор о следећој вежби – Израда заједничке хербаријумске збирке

НАПОМЕНЕ И ЗАПАЖАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ: (после реализације)
НАСТАВНИК/ЦА: ____________________________________________________

Home
Highlight
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2. МОДЕЛ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВНИ ЧАС

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија
РАЗРЕД: V/3, V/4 
НАСТАВНА ТЕМА: Репродуктивни биљни органи
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Цвет
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ:  Стицање знања о спољашњој грађи и изгледу цвета, 

унутрашњој грађи цвета, и значају цвета за биљку; о 
различитим прилагођеностима цветова биљака према 
њиховим опрашивачима 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ:  Усвајање знања о значају цвета као репродуктивног биљног 
органа 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ:  Развијање способности уочавања, анализе, синтезе, 
логичког мишљења и закључивања

ТИП ЧАСА: Обрада новог градива
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:  Вербално-текстуалне (монолог и дијалог) и демонстративно-  
               -илустративна наставна метода
ОБЛИК РАДА: Фронтални
НАСТАВНА И ПОМОЋНА СРЕДСТВА:  рачунар, графоскоп, графофолије, лупа, 

микроскоп, зидне слике, уџбеник
НАСТАВНИ ОБЈЕКАТ: Кабинет за биологију
ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ:  Весна Миљуш, Зорица Радишић, Биологија за V разред 

основне школе, издавачка кућа Klett, Београд, 2008.

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ: 

   Школски ботанички атлас, Креативни центар, 2003.; Ботаника, библиотека 
Атласи знања, Вук Караџић, 1974.

 Петер Холајнов и Матео Фаља, Биљке, цвеће, воће; Вуковљак, Бор, 2004.
 Џон Фарндон, Биљке; Прометеј, Нови Сад, 2001.
 David Burnie, Explore plant, DK, New York, 2006.
 David Burnie, Flowers, DK, New York, 1992.
 1000 Чуда природе, Младинска књига, Београд, 2006.
 Милорад Р. Блечић, Вукова песмарица о биљкама, Просвета, Београд, 1993.
 Жорж Осава, Књига о цвећу, Зухра, Београд, 2003.
 Морис Метерлинк, Интелигенција цвећа, Народна књига, Београд, 2007.
 Смиљка Шимић и група аутора, Палинологија, Danijel print, Нови Сад, 2007.  
  Полен свуда око нас – скрипте са семинара (програм стручног усавршавања) 

Нови Сад, 2007.
 Н. Верзилин, Трагом Робинзона, Ново покољење, Београд, 1948.
 Интернет странице
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ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 3. март 2008.

РЕАЛИЗАТОР: Марина Дрндарски

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:

     Уводни део часа – 5 минута

     Основни део часа – 35 минута

     Завршни део часа – 5 минута

ТОК ЧАСА:

  Увод – Тема часа о којој ће се причати у току рада, објашњење рада на часу 
– давање упутстава

  Загревање – Неколико питања у вези са претходним градивом и увод у нову 
наставну јединицу

 Главни ток часа – Обрада наставне јединице

  Крај часа – Закључак, питања на основу којих се изводи закључак да ли су 
ученици разумели презентирано градиво на крају часа  

 Домаћи задатак – даља упутства

УВОД 

ЦВЕТ – Репродуктивни биљни орган (написати на табли)

Загревање

1. Који су основни вегетативни делови биљака? (корен, стабло, лист)

2.  Који се основни животни процеси одвијају код биљака? (дисање, фотосинтеза, 
транспирација)

3. Које су основне фазе у развићу биљака? (клијање, раст, размножавање, смрт)

4. Да ли је цвет вегетативни биљни орган? (не, цвет је репродуктивни биљни орган)

5. Када биљке цветају? (зависи од врсте, али углавном у пролеће и лето)

6. Зашто је биљкама важан цвет? (ради размножавања, репродукције)

7.  Како се све биљка сналази да привуче инсекте? (бојом, мирисом, обликом, укусом)

8. Који су то инсекти који опрашују цвет? (пчеле, муве, бумбари...)

9. Да ли постоје више биљке које немају цветова? (да, маховине и папрати)
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ГЛАВНИ ТОК ЧАСА

Готово је немогуће замислити свет без цвећа. Биљке са цветовима расту свуда 
око нас, на нашим балконима, у сувим и топлим пустињама, у мрачним тропским 
кишним шумама, у барама или у поларним пустињама.

Сваки цвет биљке је одређеног облика и боје. Са нама је из одређеног разлога. Пре 
него што се овај час заврши, научићете која је његова основна улога у животу сваке 
биљке са цветом. 

Али кренимо редом...

Основне улога цвета: 

   да помогне у опрашивању

   да привуче инсекте који се хране нектаром

   омогућава опстанак биљака

Цвет је скраћени изданак чији су листови претворени у посебне делове намењене 
полном размножавању. Развија се из цветног пупољка. 

Цветови могу бити различити по облику, величини и боји.

Спољашња грађа цвета

На цвету је могуће уочити:

  Цветну дршку која држи цвет. Цветна дршка се проширује на цветну ложу која 
држи на окупу делове цвета – цветни омотач (чашица + круница = перијант) и 
органе за размножавање (тучак и прашнике) 

  Чашичне листиће који су претежно зелене боје и имају улогу да заштите цвет пре 
цветања и држе круницу

  Круничне листиће - латице који су разних боја у зависности од врсте биљке, 
крупнији су од чашичних листића. Њихова улога је да привуку инсекте и остале 
опрашиваче (слепе мишеве, птице, ситне сисаре). Латице су у ствари листови 
који су се у току еволуције толико изменили да би што боље привукли пажњу 
животиња које их опрашују а све у циљу одржања, опстанка врсте. Код првих 
цветница латице су биле зелене боје.

  Прашник – мушки полни орган цвета састоји се из прашничког конца и прашнице, 
коју чине две поленове кесе у којима се образују поленова зрна (најчешће су 
лоптастог облика, разних величина, пречника од 3 до 200 микрона). Улога 
прашника је у стварању мушких полних ћелија.

  Тучак – женски полни орган цвета састоји се из жига тучка, стабаоцета и 
плодника. У плоднику тучка налази се јајна ћелија. Жиг често производи слатку и 
лепљиву течност на коју се лепе поленова зрна. Жиг је прилагођен за примање 
полена, стубић – да преноси полен до плодника. У плоднику се одвија оплођење 
а касније развијање семеног заметка.
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У унутрашњости неких цветова (љубичице) налазе се нектарије које луче сладак 
сок, нектар, које пчеле и други инсекти опрашивачи воле. 

Цветови могу бити:

   појединачни – један цвет на цветној дршци
   цвасти – група цветова на цветној дршци да би их инсекти лакше уочили
Према свом облику цвасти могу бити: гроздасте, класасте, главица, штит, увојак, 
гроња, метлица, рачвица...
Дводома – је она врста биљка која има цветове који носе само женске 
репродуктивне или мушке репродуктивне органе, тј. на једној биљци се налазе 
прашници а на другој тучкови (божиковина, конопља)
Једнодома  - је она врста биљке која има цветове или са прашницима или са 
тучковима на истој биљци (леска, буква)   
Цвет који у себи садржи оба пола зове се двополни. 
Неправилни цветови – ако се латице разликују (козја крв, мирисни грашак)

Подела радних листића 
1. На радним листићима обележи делове цвета. 
2.  Проучити донет материјал (цвет) и уписати његове карактеристике у личну карту 

цвета.
3.  На део лепљиве траке истрести поленова зрна и залепити их на картон. Уз помоћ 

лупе проучити изглед поленових зрна. 

Радни листић 1. 
 

На празна места у кућицама упиши делове цвета

ЖИГ ТУЧКА          СТАБАОЦЕ          ПОЛЕНОВА КЕСА          ПЛОДНИК
КРУНИЧНИ ЛИСТИЋ          ПРАШНИЧКИ КОНАЦ          ЧАШИЧНИ ЛИСТИЋ
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ЛИЧНА КАРТА МОГ ЦВЕТА

Народно име: _____________
____________
Научно име:   ______________
___________ 

Број чашичних листића 

Број круничних листића 

Број прашничких кончића

Број тучкова                              

Поленова зрна се виде:         
ДА       НЕ

Боја круничних листића: ____
___________ 
Облик крунице: ___________
___________ 
Мирис (опиши): ___________
___________ 
Могући опрашивач: ________
___________

Радни листић 2. – Посматрање поленових зрна под микроскопом

Стави кап воде на предметно стакло и додирни га зрелом прашничком кесом која 
је већ отворена, тако да полен лако излази из ње. Покриј покровном љуспицом и 
посматрај под микроскопом. Нацртај изглед поленових зрна. Упореди са другим 
врстама биљака.
   *  Уколико остане времена извршити дисекцију цвета. 
      Скренути пажњу на унутрашњу грађу тучка.

КРАЈ ЧАСА
1. Која је основна улога цвета? (у репродукцији)
2.  Ако су крунични листићи зелене боје, онда нису интересантни за инсекте. Ко их 

онда опрашује? (ветар, вода)
3.  За шта све човек користи цветове биљака? (за храну, за бојење тканина, у 

производњи парфема, у народној медицини, у декорацији...)
4. Да ли водене биљке имају цветове? (да, локвањ...)
5.  Неке врсте цветова када се поклањају драгим особама имају одређена значења. 

Како ће неко да протумачи ако му поклоните црвену ружу? (знаће да га волимо).
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК

У уџбенику Биологија 5. уради, забави се, размисли и допуни део који се односи на 
цвет. 

Покушајте да пронађите одговоре на питања:
1. Који композитор је аутор познатог музичког дела Валцер цвећа?
2. Зашто се већина цветова затвара пред кишу?
3. За који цвет кажемо да је краљица цвећа?
4. Како се зове особа која се бави гајењем цвећа?  
5. У којој земљи се одиграо чувени Рат ружа? 
6. Ко се крије иза речи амброзија?
7. У које доба дана већина цветова најинтензивније мирише? Да ли знаш зашто?
8. Чиме се бави икебаниста?
9. Како настаје мед?
10. За коју намирницу се каже да је нектар богова?
11. Које цветове је обожавао познати сликар Винсент ван Гог?
12. Које цветове је обожавао да слика познати француски сликар Клод Моне?

Подсетник за наставника
За следећи час (оплођење и опрашивање) припремити експеримент 2.  
* Експеримент 2. (урадити дан раније)
Покрити дно петри шоље с неколико слојева филтер-папира и добро их наквасити 
тридесетопроцентном зашећереном водом. Помоћу сликарске четкице по томе 
развући поленова зрна. Након неколико сати узети материјал са подлоге и посмат–
рати га под микроскопом. 
(Поленова зрна су набубрела од околне влаге и из сваког зрна је израсла поленова цев.)

Клијање полена
Материјал: 
1.  Цвет нарциса, лале, мимозе , јагорчевине, кукурека или било које друге врсте биљке 

са зрелим прашницима.
2. Хранљиви раствор – прокувати 25 ml воде, 4 g шећера и 4 g желатина 
Прибор:
1. Предметно стакло и покровна љуспица
2. Капаљка
3. Пинцета
4. Светлосни микроскоп
Поступак:
На покровну љуспицу стави кап хранљивог раствора. Остави 1-2 минута да се охла-
ди и стегне. Пинцетом узми прашник и на кап раствора отреси мало цветног праха 
(поленових зрна). Води рачуна да поленова зрна не буду уроњена у раствор, већ да 
се налазе на површини. (У противном, полен не би имао довољно кисеоника за ди-
сање и не би могао да дише!)

Home
Highlight

Home
Highlight

Home
Highlight
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Покровну љуспицу, на којој се налази кап раствора са поленовим зрнима нагло ок-
рени и стави на предметно стакло.
У повољним условима средине долази до клијања полена већ након 15-20 минута. 
При томе, унутрашњи садржај полена (са интином) исклијава у поленову цевчицу. 
Ускоро ћеш моћи да на микроскопу уочиш једра полена – округла-вегетативна и 
мало издужена-генеративна.   
 
Занимљивости за биолошки кутак
   На свету постоји око 250.000 цветница.
  Прве биљке са цветом су се појавиле пре 140 милиона година.
  Неке врсте цветова могу да трају само пар сати, док цветови других врста биљака 

опстају и по неколико дана па чак и недеља. Те врсте биљака обично расту по 
врло неприступачним местима (у екстремним условима средине), где су опраши-
вачи који их посећују веома ретки. 

  Већина врста цветова отвара се дању, али постоје и оне врсте биљака које цветају 
само ноћу. 

  И Шерлок Хол тмс је знао да не постоје две биљке које могу да имају иста полено-
ва зрна. Зато полен који може да се нађе на одећи осумњичених представља зна-
чајан траг на месту злочина. Ова особина поленових зрна такође је веома корисна 
за сазнање о праисторијским стаништима, јер чврст поленов омотач одолева фо-
силизацији.

  Ботаничка дисциплина која проучава поленова зрна назива се палинологија.
  На врх најмање игле може да стане око 50 поленових зрна.
  Најскупљи зачин на свету су прашници шафрановог цвета, јер морају да се 

скупљају ручно! 
  Плава, љубичаста и пурпурна боја привлаче инсекте. И бела боја цветова је та-

кође важна, нарочито за ноћне инсекте којима се бела боја причињава у неколико 
нијанси.

  Највећи цвет на свету има паразитска биљка Rafflesia, чији пречник достиже и до 
једног метра, а тежине је до 11 килограма. Расте у тропским кишним шумама Бор-
неа и Суматре. Опрашују га муве, јер смрди на покварено месо. 

  Највиши цвет на свету има џиновски козлац који расте у тропским кишним шума-
ма Суматре.

  Најмањи цвет на свету има биљка Wolfia, једна врста сочивице из Аустралије. Ова 
плутајућа биљка слатких вода није већа од 1 милиметра. Њен цвет се може видети 
само под лупом!

  Највећу цваст има бромелија Puya raimondii из Боливије, која може да достигне 2,5 
метара у пречнику и висину до 10 метара, а састоји се од око 8.000 појединачних 
цветова. Овој бромелији потребно је 150 година да би развила свој први цвет. 

  Да би привукле мужјаке пчела, пчелиње орхидеје имају усну која изгледа сасвим 
као женка пчеле.

  Корсаж је мали букет цветића који су жене носиле око струка у 18. веку.
  Руковет је био мали букет који су даме викторијанског доба носиле у рукама. 
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РЕДОСЛЕД НАСТАВНИХ ОБЛАСТИ

У уџбенику је реализован редослед наставних 
области онако како то предвиђају актуелни 
план и програм наставног предмета биологија 
за 5. разред, са једним изузетком.

Наставна област „Царство гљива“ премеште-
на је иза садржаја о протистима, а пре бота-
нике и биодиверзитета. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Сматрамо да сазнајне могућности ученика овог узраста не остављају довољно про-
стора да се гљиве и лишаји описују после биљака. Програмска одредница уз појам 
гљива – „ни биљке ни животиње“ – која би се могла односити и на остала два царства 
(монере и протисте) не може за ученике овог узраста бити довољно објашњење на-
рушавања логичког принципа постепеног усложњавања телесне организације жи-
вих бића. 

Додатни разлог за редослед наставних области који је дат у уџбенику лежи у чиње-
ници да се садржаји из области биодиверзитета и заштите природе односе на све 
групе организама, а не само на биљке. 

МОГУЋНОСТИ КОРЕЛАЦИЈЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА – ПРИМЕРИ

У овом одељку биће наведени бројеви страна у уџбенику чији би садржај могао ефи-
касно да се употреби за достизање прописаних образовних стандарда других школ-
ских предмета, као и биологије у току савладавања програма истог или наредних 
разреда.

Ови, али и неки други делови уџбеничког материјала из овог угла драгоцени су за 
успостављање директне корелације и осмишљавања разноврсних наставних сад-
ржаја. Из тог разлога би било веома значајно да се овако обележена места плански 
употребе за повећање квалитета и функционалности ученичких повезаних знања и 
умења у основној школи.

Делови одабраних садржаја уџбеника на које се односи овај приручник биће у 
даљем тексту обележени по следећем обрасцу:

* образовни стандард – предмет 

 Употребљава друге изворе података – српски језик 

 Саставља извештај, резиме... – српски језик 

  Дешифрује нелинеарне елементе текста, легенде, једноставне табеле, дијаграме и 
графиконе – српски језик 
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  Препознаје различите ставове изнете у тексту (аутора, стручњака...) – српски језик 

 Представља прикупљене податке табеларно или графички – математика

 Обрађује податке по једном критеријуму – математика

 Препознаје једноставне историјске информације дате у форми слике – историја  

  Познаје Земљине сфере, њихове одлике и процесе који се у њима одвијају – 
географија 

 Описује природне одлике своје околине – географија 

  Уме да користи једноставне процедуре, технике и прибор за практичан рад – 
биологија, физика, хемија

  Уме да по упутству и уз стручну помоћ реализује једноставно истраживање или 
експеримент, попуни формулар, прикаже резултате и извести о активности – био-
логија, физика, хемија 

  Развије основне мануелне способности за рад у кабинету – биологија, физика, 
хемија 

  При практичном раду у кабинету или на терену примењује правила понашања и 
безбедности – биологија, физика, хемија 

 Примењује технике посматрања и мерења – биологија, физика, хемија

Уверене смо да ћете и сами пронаћи још пуно могућности за успостављање корела-
ције образовних стандарда са садржајима из нашег уџбеника, што ће сигурно повољ-
но утицати на ефекте наставе. Надамо се да је то својеврстан мотив да се пронађу и 
најбољи начини да се наши ђаци увере у повезаност и међусобно прожимање све-
га постојећег. Таква схватања ће сигурно њиховом образовању и васпитању додати 
нову, веома битну димензију.
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НАСТАВНИ ОБЈЕКТИ

Позитивна искуства из наставне 
праксе сведоче о потреби да се 
један део наставе биологије реа-
лизује ван уобичајеног простора  
учионице или биолошког кабинета. 
Ова промена радног амбијента нај-
чешће има за последицу већу заин-
тересованост и мотивисаност ђака, 
неопходну динамичност примерену 
њиховом узрасту, али и повезивање 
наставних садржаја са реалним жи-
вотним просторима који имају дру-
гачију основну намену него што је 
искључиво едукација. 

Са друге стране, често се у пракси дешава да се добри ефекти рада у неком другом 
радном простору у потпуности или делимично изгубе, јер је изостала одговарајућа 
припрема. Да се то не би догодило, предлажемо следеће превентивне поступке:

-  на самом почетку сарадње са ученицима/цама петог разреда дефинисати правила 
рада и сарадње која ће бити обавезујућа за све сараднике (начин обраћања, доби-
јање речи, комуникација, паузе у раду, ангажовање на часовима);

-  квалитет сарадње и ниво ангажовања представити као битан елемент школског 
успе ха, на основу актуелног Правилника о оцењивању ученика у основној школи;

-  општа правила рада, сарадње и понашања допунити онима која су нарочито важна 
за реализацију вежби, теренског рада и сваку промену наставног објекта (шта се 
препоручује, шта се не препоручује, а шта је потпуно искључено);

-  од првог до последњег часа примењивати оно што је договорено, све док се нешто 
не промени, по предвиђеној процедури;

-  како би претходно наведене активности изгубиле претерану строгост, цео посао 
обављати стрпљиво и опуштено, уз активно учешће ђака, у ведром расположењу и 
са фином дозом хумора, али доследно и праведно;

-  редовно проверавати ниво ученичких постигнућа, откривати проблеме и тешкоће 
са којима се сусрећу и поставити се у сараднички положај за пружање помоћи и 
подршке.

У даљем тексту ћемо изложити неколико предлога за реализацију делова или целих 
часова у неком другом радном амбијенту, ван учионице или биолошког кабинета, у 
којима се, у највећем броју школа, у разноврсним условима реализује највећи део 
наставе биологије. 
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  Наставна јединица Како се упознаје природа може се у потпуности реализовати у 
школском дворишту, применом поступака из налога Истраживачи на страници 15, 
десетоминутним појединачним посматрањем различитих објеката у школском 
дворишту (уз састављање кратког извештаја) или допунити домаћим задатком 
састављања кратког записника о посматрању неког процеса или неке појаве у 
природи, по обрасцу „научне“ белешке

  Организовану посету школском диспанзеру због систематског прегледа или вак-
цинације искористити и као могућност за реализацију налога Истраживачи на 
страници 48. У овом случају здравствена установа је и наставни објекат

  У оквиру разговора о монерама, цијанобактеријама, неколико ученика могу бити ан-
гажовани за брзо узимање узорака из околине и реализацију налога са странице 54

  Час понављања садржаја о гљивама и лишајима може бити реализован у околини 
школе, природњачком музеју или оближњем парку

  Час на којем се ђаци упознају са грађом биљака такође се може реализовати у 
сличним наставним објектима

  Прича о разноврсности и деловима плода би могла да се појача „доказним мате-
ријалом“ на некој пијаци или у оближњој продавници

  Наставна јединица Семе – грађа и значај, сигурно би добила на важности ако би 
се реализовала у продавници пољопривредне опреме (у градским условима) или 
у нечијем амбару

  Упознавање одлика маховина и папрати биће олакшано ако ове биљке, док о 
њима разговарамо, посматрамо у њиховом природном амбијенту

  Вежба препознавања голосеменица се и не може потпуно успешно реализовати 
без примерака ових биљака на њиховом станишту

  Наставна јединица Примена скривеносеменица може бити смештена, ако то ус-
лови дозвољавају, у простор школске трпезарије, где би деца припремила здраве 
сендвиче од поврћа, укусну воћну салату и неколико хладних или топлих биљних 
напитака, за чије се припремање може пронаћи мноштво рецепата у уџбенику

  Теренско прикупљање и пресовање биљака немогуће је реализовати без одласка 
на терен. То је одлична прилика да се прикупљањем врло малог броја узорака 
деци скрене пажња о потреби заштите живог света. Много је битније да се деца 
упознају са поступком прикупљања, обраде и чувања биљног материјала, сврхом 
и значајем оваквог посла, него да од куће доносе „савршене“ примерке херба-
ријумских збирки, у чијој изради су мало или нимало учествовала.

Подразумева се да свака промена наставног објекта значи и веће ангажовање на-
ставника/це, нарочито у организационом смислу. Међутим, значајни високи домети 
и позитивни ефекти који могу проистећи из оваквог начина рада могу на дуже вре-
ме унапредити сарадничке односе и произвести озбиљан квалитативни помак, како 
у погледу стицања функционалних ученичких  знања, тако и у васпитном аспекту. 
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АКТИВНОСТИ ЗА ДОДАТНИ РАД

Уверене смо да наше колегинице и колеге много пажње посвећују разним облицима 
додатног рада са децом. У светлу ове чињенице, надамо се да ће неколико предлога 
који се налазе на крају нашег уџбеника, на страницама 174 и 175 бити од користи. 
Намењени су, како тамо пише „посебно заинтересованима, свим љубитељима при-
роде, за вршњачку едукацију, биолошку секцију, еко-клуб, сарадњу са родитељима, 
удружењима, локалним институцијама...“.

Иако су сви предлози везани за обележавање датума важних за природу и њену за-
штиту, предложене активности могуће је и самостално развијати у облику пројеката 
локалног или ширег обухвата и значаја. 
Сматрамо да је непотребно наглашавати 
од каквог едукативног, друштвеног, вас-
питног и еколошког значаја може бити 
дечији практичан рад на решавању про-
блема заштите животиња, озонског омо-
тача, животних станишта, разноврсности 
живог света, као и обука за ограничавање 
лоших последица развоја потрошачког 
друштва и развијање свести о значају ан-
гажовања сваког појединца на оваквим 
пословима.

У ишчекивању да квалитетан рад у области образовања и васпитања деце са којом 
радимо добије много адекватнији друштвени третман, желимо да на самом крају 
овог приручника колегиницама и колегама који су се определили да у настави ко-
ристе наш уџбеник пожелимо сваки професионални и лични успех и задовољство у 
раду.

И, као што у почетном обраћању стоји, очекујемо ваше процене, критике и сугестије, 
на којима смо вам унапред захвалне.


