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OSNOVNI PODACI 
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Pozicija Učiteljica 

Škola JU OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla 

Razred  V 

 

SPECIFIČNI PODACI 

Nastavni predmet Zajednica učenika i odgoj za demokraciju 

Tip časa Obrada novog gradiva 

Naziv Humani odnosi – Kako reći „ne“ 

Nastavni oblici rada Frontalni, grupni i individualni,  

Metoda razgovora, metoda usmenog izlaganja,  
metoda ilustracije, metoda rada na tekstu, metoda 
diskusije. 

Nastavna sredstva  Papir, listići za grupni rad, flomasteri 

Preduslovi Obezbijediti učenicima da sjede u krugu, nekoliko 
stolova za grupni rad. 

 

 
CILJEVI  

Odgojni  Družiti se i usvajati komunikacijske vještine,te upoznavati 
sebe s ciljem jačanja samopouzdanja.  

 Upoznati učenike sa nekim od načina kako postupiti prema 
prijatelju  i prijateljici kada se oni nađu u veoma teškoj 
situaciji. 

 

UVODNI DIO ČASA/SATA 

Trajanje: 15 minuta 

Uvodno predstavljanje i upoznavanje: Moje ime je.... Ime sam dobio/la... 

U krugu se predstavljamo i govorimo kako smo dobili ime. 

 

 



 

GLAVNI DIO ČASA/SATA 

Trajanje: 40 minuta 

Krug osjećanja - Poticanje opažanja i izražavanja osjećanja 

Pokušajte sada da zamislite da se vaša osjećanja koja ste imali u proteklih nekoliko 

dana, nalaze u jednom krugu. Koliki prostor, koju boju i koje mjesto bi svako osjećanje 

imalo u tom krugu? Kolika je i kakve je boje vaša radosti, strah, tuga, bijes, ljubav, 

ljubomora? Što od toga ima u krugu? 

Kako se taj vaš krug okreće? Kako se mjenjaju osjećanja: naglo, brzo ili polako? Npr. čas 

veseo, čas tužan, pa još manje veseo pa tužan... 

Predstavljaju što imaju u krugu osjećanja, pričaju o tome kako im se mjenja 

raspoloženje i od čega ovisi.     

Kako reći ''ne'' jezikom NVC - Osvijestiti svoje potrebe i osjećanja i jasno 

reći ''Ne'' drugoj osobi  

Razgovor o tome kada reći ''ne'', je li to problem, kada jeste, zašto jeste, što osjećaju 

kada to treba reći, govore li ili odustaju, kako se osjećaju kada ne kažu ne, a željeli su. 

 

Radionica u grupama: 

Podijelim djeci problemsku situaciju. U grupi razgovaraju kako bi postupili na mjestu 

lika iz situacije. Zajednički kreiramo mogući način kako reći ne osobi koja se prema 

nama ponaša na način koji nam nije ugodan. 

Koristimo 4 koraka NVC modela. 

 

ZAVRŠNI DIO ČASA/SATA 

Trajanje: 10 minuta 

Završni krug:  izražavanja zahvalnosti i dojmova  

Završiti rad i pripremiti se za rastanak. Razgovor u krugu: 

Osjećam se... 

Hvala na... 

AUTORSKO VLASNIŠTVO 

Danijela Markanović, učiteljica u JU OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla 
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IZVORI LITERATURE 

Lični izvor. 

 

PRILOG/ZI 

1.  Listić 1 KONTROLNI 

 Situacija: 

Ana ide u peti razred. Dobra je učenica, ali ako bi se malo potrudila mogla 

bi biti i bolja. Prošli tjedan Ana je imala kontrolni rad iz matematike, za koji 

se nije bila pripremila. Učiteljica je zadala šest zadataka od koji je Ana znala 

uraditi samo dva, jer kada su učili ostale zadatke ona nije bila u školi. Dva 

zadatka koja je Ana znala uraditi nisu bila dovoljna za pozitivnu ocenu. 

Anina najbolja drugarica sjedi pored nje. Ana je zamolila da joj pomogne. 

Prijateljica je bila uplašena i nije to uradila. 

 

Što mislite kako se sad osjeća u toj situaciji? Pomoći će ti listić s 

popisom osjećanja. Izaberi ona koja misliš da ona sad osjeća. 

2.  Listić 2 DILEMA 

Situacija: 

Edo  i Alen  su veoma dobri drugovi, idu zajedno u sedmi razred. Jedan dan 

bili su na igralištu iza škole kad se Edo povjerio Alenu, kako ima obiteljskih 

problema zbog kojih ne može da uči, pa je zbog toga neraspoložen i tužan. 

Nakon što mu je to ispričao, Alen je zamolio Edu da se malo udalje od škole, 

gdje ih niko ne može videti. Potom ga je ponudio cigarom i rekavši da mu 

pušenje pomaže da se smiri, pošto mu je Edo dobar drug, može mu praviti 

društvo. Edo je u dilemi, nije znao što da uradi... 

Što mislite kako se sad osjeća u toj situaciji? Pomoći će ti listić s 

popisom osjećanja. Izaberi ona koja misliš da ona sad osjeća. 

3.  Listić 3 

Situacija:  

Mirel i Ivan su u školskom hodniku. Svakodnevno se viđaju i rado provode 

vrijeme skupa. Mirel je uradio sve zadatke iz matematike koji su bili za 

zadaću. Znao je zadatke i završio brzo. Ivan sjedi do njega i moli ga da mu 

da bilježnicu  kako bi prepisao zadatke. Nije ih uradio. Mirel to ne želi. 

 

Što mislite kako se sad osjeća u toj situaciji? Pomoći će ti listić s 

popisom osjećanja.Izaberi ona koja misliš da on sad osjeća. 

4.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Osjećam … 

 

 

 

 

 

Zato što… 

Napiši što bi mogao reći Ivanu: 


