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У оквиру НПП биологије за 7. разреда основне школе предвиђена је 

обавезна наставна тема која треба да се реализује у три наставне 

јединице распоређених током школске године. Наставне јединице су 

сљедеће: 

1. Дроге-појам и врсте 

2. Посљедице злоупотребе опојних дрога 

3. Васпитна превенција злоупотребе дрога у ученичкој популацији 

Циљ наставне теме: Формирање ставова ученика о 

његовању здравих стилова живота. За сваку наставну јединицу 

наставник дефинише циљ часа који треба да води до остварења 

циља наставне теме јер се ставови формирају временом и није их 

могуће формирати у току једног часа. Предлажемо, да се обавезно 

наведу и вјештине као што су: развијање критичког мишљења, 

способност комуникације, уважавање мишљења других, способност 

преговарања и усаглашавања и слично. 

Упутство за реализацију наставних јединица из области 

васпитне превенције злоупотребе дрога представља модел који 

треба да помогне наставнику у раду на часу биологије, а не 

стриктно задата и дефинисана припрема за час. Наставнику је 

остављена слобода да употпуности изрази своју креативност и 

идеје и предложени модел прилагоди потребама својих ученика. 

Могућности за раелизацију теме васпитне превенције злоупотребе 

опојних дрога су бројне и умногоме зависе од маштовитости, 

креативности и способности самог наставника, и из ових разлога 

остављено је простора наставницима да самостално и са својим 

ученицима успјешно креирају час. 

Облици наставног рада: фронтални рад, групни рад, рад у 

пару и индивидуални. Могће је користити различите варијанте и 

комбинације поменутих облика наставног рада. Тако нпр. могу се 

примијенити различити модалитети групног облика рада и рада 

у пару. Такође, могуће је умјесто индивидуалног практиковати 

индивидуализовани рад. 

Наставне методе: метода усменог излагања, метода 

наставног разговора, метода рада на тексту, метода демонстрације 

и илустрације, као и њихове комбинације (полиметодски приступ). 

Препоручују се и различите методе кооперативног и интерактивног 

учења као што су ко-оп метод, слагалица, вртешка, игра улога, 

дебата, метод групног истраживања, мозаик метод и др. 
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Наставна средства: приче о дроги, слике, плакати, филмови, 
новинарски чланци, и слично. Осим дидактичко обликованог и 
прилагођеног материјала који се налази у склопу овог упутства, 
наставник може на интернету, у новинама и другим изворима да 
потражи и изврши селекцију материјала, те исти прилагоди својим 
ученицима. Такође, сами ученици могу учествовати у њиховом 
проналажењу и селекцији. Временом наставник може имати богату 
колекцију потребног дидактичког материјала за рад. 

Структура, организација и временска динамика часа 
 

Уводни дио часа (до 10 минута) може да садржи три аспекта: 
 

- Образовна   припрема   -   поновити   стечено   знање   из   6. 
разреда у оквиру предмета биологије, а које је неопходно за 
реализацију наставне јединице 

 

- Мотивациони  –  психолошка  припрема  ученика  (нпр.  неки 
илиустративан примјер, случај из медија, анегдота, досјетка, 
дијалог, игроказ и сл.) 

 

- Најава  циља  часа  (ова  најава  не  мора  бити  артикулисана 
у смислу „данас/на овом часу ћемо....“ може се извести и на 
друге начине као што је “brainstorming”, тј. „набацивање 
идеја“) 

 

Главни дио часа (30 до 35 минута) наставник осмишљава 
уз креативну употребну неких од наведених наставних метода и 
средстава. Активности може организовати по принципу корак по 
корак. Наставник увек треба да да јасна упутства ученицима шта се 
од њих очекује, како треба да раде, колико имају времена за одређну 
активност или корак и остави могућност за постављање питања 
уколико им нешто није јасно пре почетка рада. 

 
Ево неколико примјера могућих активности у главном дијелу 

часа:  
 
Примјер 1. Ученици читају/слушају причу, затим разговарају о 

њој и презентују закључке своје групе цијелом одјељењу. Наставник 
ће подијелити свакој групи листић за задацима/питањима за које 
се требају усагласити унутар групе и касније презентовати осталим 
ученицима. Свака група добија другачије задатке. 

 
Исти поступак се може примјенити и уколико се приказује 

филм, с тим што ће наставник подијелити ученике у групе након 
одгледаног филма. 



- 4 - 

Уколико се користе слике, фотографије и слично, свака група 

треба да добије другачију слику, а затим да осталим ученицима 

презентује шта то њихова слика представља и до каквих су 

закључака/ставова дошли (зависно од задатка које им је наставник 

подијелио). 

Примјер 2. Ученици веома воле да играју улоге и да се ставе у 

позицију неког друог. Подијелите ученике у парове, а ако је непаран 

број ученика у одјељењу, тада ћете имати једну групу од три члана. 

Важно је да сви учествују у активностима. Неке од предложених 

улога су: 

- ученик који има пробелем са дрогом - психолог или педагог 

- ученикакоји зна да му друг користи дрогу - одјељенски 

старјешина и слично. 

Након што ученици између себе одиграју улоге, могу то 

презентовати и цијелом одјељењу. 

Примјер 3. Након прочитане/одслушане приче или одгледаног 

филма, наставник дијели одјељење у двије групе и, на пример, једна 

је „ЗА" (заступа оне који користе дрогу наводећи аргументе), а друга 

„ПРОТИВ" (даје контра-аргументе). Обема групама дати одређено 

вријеме да се припреме, а затим отворити дебатни клуб. Ученици 

могу једни другима да постављају питања, да изразе неслагање или 

слагање са изложеним ставом или мишљењем, итд. Улога наставника 

је у функцији „модератора" и само усмјерава дискусију. На крају 

дебате оцијенити чији су аргументи били јачи и покушати доћи до 

заједничког става. И код ових активности, као и код претходних, 

наставник може да организује дебатни клуб и дефинише предмет 

расправе онако како он мисли да најбоље одговара њиховим 

ученицима, имајући увијек виду постављене циљеве часа. 

Примјер 4. Могуће је на час биологије позвати и родитеље 

(унапријед позвати и припремити родитеље). За организацију часа 

са родитељима предлажемо играње улога, односно родитељи играју 

улогу своје дјеце а дјеца постају родитељи. Да би ова варијанта 

била успијешно реализована, неопходно је претходно родитеље 

припремити (слично као ученике у уводном дијелу часа) и објаснити 

им шта ће се радити и који је смисао таквог рада. 

Завршни дио часа (до 10 минута) представља синтезу онога 

што се радило на часу. Наставник треба да постави питање себи, 
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али може и ученицима, да ли смо успјели да оставримо циљ који 
смо најавили у оводном дијелу часа? На који начин ће наставник 
заокружити час, остављено је на избор самом наставнику (осврт 
носилаца рада, процјена промјене ставова ученика, повезивање теме 
са животним ситуацијама, постављање темеља за наредне часове) 
Исто тако, наставник треба да подстакне ученике на размишљање и 
након одржаног часа, те у том смилсу, може им дати домаћи задатак 
да: 

 

- Сами пронађу неку причу 
 

- Напишу нешто (песму, причу и сл. наставник дефинише шта 
и у ком обиму, али свакако не теба превише да оптерећује 
ученике како се не би створио отпор) 

 
- Да нацртају нешто 

 
- Раде на заједничком пројекту израде плаката (по групама) 

и дати им теме, на пример: „Стоп дроги, предност животу“, 
„Живот је љепши без дроге“, итд. За израду плаката могу 
користити полеђину старих календара, планера или шта 
год  им  је  на  располагању  а  да  не  изискује  материјалне 
трошкове ученика. 

 
- Саставе  анкету  или  тест,  такође  по  групама,  за  своје 

вршњаке на тему опасности од дрогирања или познавања 
врсте и дјеловања појединих врста дрога на организам 
човјекта, итд. 

 
На наредном часу одвојити 10 минута да ученици презентују 

оно што су урадили. Наставник може да сакупи сав материјал који 
су ученици припремили и користи га у свом будућем раду али и 
размењује са својим колегама.
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