
 

МЕЂУНАРОДНИ ОТВОРЕНИ ЧАС ГЕОГРАФИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

 

 
 

У тренутку глобалне пандемије, затворености и учења на даљину, као јединог могућег 

начина учења и када су сви већ довољно уморни и посустају, наши ученици показали су се 

као изузетни, поново најбољи и да за њих не постоје границе. 

 

Током наставе на даљину, наша школа присупила је платформи Microsoft Teams. У 

питању је платформа која низом различитих активности повезује наставнике и ученике 

широм света. Нашим ученицима и наставницима се допао овакав начин рада, па су врло 

радо приступили једном од пројеката, а то је повезивање ученика свих држава Европе. 

Душан Павловић, наставник енглеског језика и Бранислава Булут, наставница географије 

су тимски, вредно радили са својим ученицима, како би нашу школу и нашу земљу 

презентовали на најбољи могући начин њиховим вршњацима у Европи.  

 

Наша школа, једина у Србији, 22.05.2020. године, учествовала је на „Међународном 

отвореном часу географије на енглеском језику”, у организацији Microsoft-a, на 

поменутој платформи и тиме отворила врата свету. Идеја је да цео свет постане глобална 

учионица која омогућује ученицима да размењују знање и идеје са вршњацима из било ког 

краја света или да разговарају са стручњацима из разних области. Циљ је, да се ученицима 

покаже, да знање не познаје границе и да могу заједно са својим другарима да присуствују 

једном иновативном, занимљивом, интернационалном часу. 

 

Ученици су се добровољно пријављивали за учешће у овом пројекту, тако да је нашу 

школу представљало укупно 20 ученика седмог и петог разреда. Ученици су, на једном 

таквом часу, презентовали и представили своју земљу Србију, упознали друге европске 

земље и тиме проширили неке нове видике, како себи, тако и другима. Били су веома 

заинтересовани и учествовали су активно. Посебно су се истакле ученице које воле 

географију и одлично знају енглески језик. То су Жељана Бабић и Ирина Бокун, 7-2, Лара 

Павловић и Јована Миодраговић, 7-1. Оне су другарима из других држава Европе 



приказале и дочарале најлепше и најзанимљивије делове Србије. Jедан или два часа, 

делује мало, колико заиста наша земља пружа, али сасвим довољно да друге људе очарамо 

и заинтересујемо. Ми смо у томе и успели, у 8 минута. Можда смо мала држава, можда 

немамо море, али имамо све што је потребно и изненађујуће примамљиво. Наши ученици 

су са пуно енергије и са осмехом на лицу, поносно представили  Србију као једну од 

најстаријих држава у Европи, са дугом историјом, да имамо повољан положај, пуно 

суседа, атрактивна места и природне лепоте, најлепше градове, археолошке локалитете и 

тврђаве, дугу традицију и да смо најгостопримљивији народ на свету.  

Током овог виртуелног часа наши ученици ступили су у контакт са ученицима из 

Летоније, Естоније, Украјине, Казахстана, Хрватске и Словеније. Имали су прилику да се 

упознају са знамениостима, културом и историјом наведених земаља. Том приликом поред 

презентовања својих држава играли су и њима већ познату игру погађања и провере 

усвојеног знања преко апликације Kahoot, што им је било јако занимљиво. Заједно су  

разговарали и разменили питања и сазнали нешто ново. А све то на енглеском језику, чиме 

су научили неке нове речи и доказали још једном, да језик повезује народ и народе целе 

планете Земље.  

 

Овакав вид часа, наставе и учења, је веома атрактиван и пружа богато и стимулативно 

животно искуство које је незаборавно. Без географије, језика и патриотизма изгубљени 

смо у времену и простору. Циљ реализације пројекта је, поред понављања садржаја из 

географије и вежбања конверзације на енглеском језику, и практична примена знања. 

Ученици су се на едукативан начин упознали са савременим технологијама и иновацијама.  

Овим часом подстакнут је истраживачки дух, креативност, повезивање и примена 

стечених  знања и вештина у решавању проблема савременог доба. На интерактиван и 

занимљив начин ученици су развијали вештине комуникације и уочавања, закључивање о 

конкретном простору и проширивање знања о свету. Развијали су интересовања и 

радозналост, као и позитиван однос према раду и природи, различитим народима и 

културама. Колико је читав пројекат озбиљан говори чињеница да смо били део 

повезивања у коме је учествовало скоро 150 људи. Ово је било интересантно и веома 

поучно дружење ученика из различитих држава Европе. 

 

Задовољни и испуњени жељно ишчекујемо следећи дигитални час!       

  

 

Бранислава Булут, наставница географије 

                                                                                                                                                            

Душан Павловић, наставник енглеског језика 


