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Резиме. Чланак је ппсвећен неким знашајним парпвима наизглед супрптстављених 
крајнпсти кпје су предмет великпг брпја актуелних дискусија п савременпм пбразпваоу. 
Главни циљ рада јесте да ппкаже да сваки пар супрптнпсти треба ппсматрати кап крајое 
ташке јединственпг наставнпг нашела. Пптрудићемп се да крпз примере, пптпунп 
прилагпђене наставнпј пракси, ппкажемп да равнптежа између супрптнпсти лежи у 
пснпви квалитетне наставе.  

УВПД 

Скпрп свака рефпрма пбразпваоа, па и пва данащоа, углавнпм 
прекпмернп критикује традиципналну наставну праксу и настпји да устаљене 
наставне принципе замени неким нпвим. Јаснп је да прпблеми наставе не 
мпгу бити рещени ппвраткпм у „стара дпбра времена“, али ппстпји мнпгп 
примера кпји ппказују да пптпунп пдбациваое традиципналних вреднпсти и 
превелика пшекиваоа пд нпвих метпда мпгу имати велике негативне 
ппследице пп пбразпваое.  

Главни циљ шланка јесте да ппкаже да супрптстављени ппларитети 
наведени у табели исппд пдређују крајое ташке јединственпг наставнпг 
нашела кпје налаже ппвезиваое најбпљих елемената и једне и друге 
крајнпсти и непрекиднп балансираое између оих. 
 
ТАБЕЛА 1. Вепма шестп је једна крајнпст предмет критике, а друга ппхвале:     

струшнп знаое : педагпщкп-психплпщке вещтине 

мерљиви исхпди ушеоа : „немерљиви“ исхпди ушеоа 

прпвера стандардизпваним тестпвима : струшна прпцена искуснпг наставника 

фпрмалнп : нефпрмалнп 

прпграм за наставни предмет : ппщти план наставе 

теприја : пракса 

рутина : креативнпст 

репрпдуктивнп ушеое : ушеое са разумеваоем 

 
Опщта разматраоа биће илустрпвана брпјним примерима кпји ппвезују 

математишке и физишке закпнитпсти п равнптежи. Разнпврсни примери су 
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прилагпђени разлишитим узрастима ушеника пснпвних щкпла. Експерименти и 
практишни задаци, рутински задаци и занимљиве загпнетке, такмишарски задаци 
и истраживашки прпблеми, идеје за прпблемску и прпјектну наставу итд. 
директнп су усмерени на практишну примену у щкплскпј пракси.  

ПБРАЗПВАОЕ И ВАСПИТАОЕ  

Једна пд дпминантних дилема данащоице пднпси се на питаое каквп треба 
да буде пбразпваое будућих предметних наставника. Ппстпје ппрешна 
мищљеоа п тпме кпја група предмета треба да буде дпминантна у пбразпваоа 
наставника: струшна или педагпщкп-психплпщка. Будући да је традиципналнп 
пбразпваое билп пре свега струшнп пријентисанп, данас се пбразпваое 
предметних наставника у великпј мери преусмерава у педагпщкп-психплпщки 
дпмен. Оваква тенденција је дпнекле и пправдана низпм прпблема са кпјима се 
супшава савременп пбразпваое. Ипак, рефпрме у пвпм правцу мпгу имати и 
брпјне негативне ппследице [8, 13].2 Велики брпј наставника без 
специјализпванпг струшнпг пбразпваоа навпди се кап један велики пбразпвни 
прпблем у мнпгим земљама, пре свега у САД [7].  
 

Став 1. Слпженим захтевима савременпг щкплпваоа мпже се пдгпвприти 
самп заједнишким радпм предметних наставника, кпји ппзнају савремене 
тпкпве и тенденције у пдгпварајућим пбластима и психплпга и педагпга, кпји 
ће свпјим знаоем да усмеравају и ппдстишу пун интелектуални, емпципнални, 
спцијални, мпрални и физишки развпју свакпг детета, у складу са оегпвим 
узрастпм, развпјним пптребама и интереспваоима.3 Психплпзи и педагпзи не 
треба да ппстану универзални наставници (пппут наставника разредне 
наставе), већ да у улпзи разреднпг старещине преузму активнп ушещће у 
щкплпваоу свих ушеника. Другим решима, предметни наставници треба у 
већпј мери да буду усмерени на струшни дпмен, а психплпзи и педагпзи треба 
у већпј мери да ушествују у дпмену васпитаоа и сарадое са рпдитељима.  

 
У пбразпваоу наставника треба да превлађују струшни предмети, али мпрају 

бити прилагпђени пптребама наставе [13]. Затп је неппхпднп да се предметна 
дидактика пзбиљнп развија на факултетима кпји су матишни за пдгпварајуће 
пбласти, јер психплпщкп-педагпщка сазнаоа мпрају бити интегрисана у 
предметни кпнтекст такп да не нарущавају кпхерентнпст сампг предмета.  

Наредни примери илуструју снажне везе између математике и психплпгије на 
кпјима треба да ппшива планираое наставе. Примери ппказују и смер у кпме 
треба унапређивати сарадоу између предметних наставника и психплпга и 
педагпга.  

                                                           
2
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О ппјму правпг угла  

Један пд фундаменталних наушних ппјмпва свакакп је ппјам правпг угла. Овај 
ппјам се развија пд најранијег щкплпваоа: ппшев пд интуитивнп схваћенпг 
пднпса између вертикалнпг и хпризпнталнпг, дп стрпге дефиниције у некпм 
(пред)фпрмалнпм систему еуклидске гепметрије. Вертикалнп и хпризпнталнп се 
углавнпм прећутнп ппказује, сликпм без (мнпгп) реши. Математишкпм 
дефиницијпм прав угап се увпди независнп пд мереоа: угап је прав акп је 
ппдударан свпм уппреднпм углу (тј. свпјпј дппуни дп ппруженпг угла). Схпднп 
тпме, на ппшетку щкплпваоа се пшекује пд младих ушеника да преппзнају, тј. 
идентификују прав угап на сликама и у пкружеоу. У старијим разредима се 
пшекује да ушеник вербалнп репрпдукује дефиницију ппјма. У млађим 
разредима, ппјам правпг угла се третира кап „свакпдневни ппјам“ неппхпдан за 
свакпдневну кпмуникацију. У старијим разредима, ппјам правпг угла се увпди 
кап „наушни ппјам“ кпји представља једну пд кљушних карика у развпју 
еуклидске гепметрије. Ппзнатп је да прелаз између „свакпдневнпг“ и „наушнпг“ 
не сме бити нагли. Мпра бити ппстепен и дпбрп псмищљен.  

Ппјмпви су прпизвпд дугпг и слпженпг прпцеса развитка дешијег мищљеоа 
кпје ппшиое ппажајним и практишним мищљеоем. Одавнп су велики психплпзи, 
пппут Аха (1871–1946), Пијажеа (1896–1980), Вигптскпг (1896–1934) и мнпгих других, 
ппказали да је ствараое ппјмпва скпрп увек прпдуктивнп, а не репрпдуктивнп, и 
да ппјам настаје у тпку слпжене пперације усмерене ка рещаваоу некпг задатка 
[10, 12]. Ппсебнп, ствараое наушних ппјмпва јесте прпцес усмерен ка јаснпм 
циљу, кпји се састпји из низа пперација кпје служе кап средства за рещаваое 
пснпвнпг задатка. Закљушујемп: Неппхпднп је пред ученике ппставити задатак 
кпји се не мпже решити другачије негп ствараоем ппјма. Тај иницијални 
задатак представља камен-темељац на кпме ће се изграђивати ппјам.  

Сасвим једнпставнпм прпблемскпм ситуацијпм мпжемп навести ушенике да 
схвате сущтину математишке дефиниције правпг угла. Дпвпљнп је да 
ппразгпварамп п следећем експерименту. Замислимп да изнад неке праве 
линије придржавамп щтапић, такп да је један оегпв крај на линији. Навпдимп 
ушенике да ппсматрају некпликп пплпжаја плпвке.  

 

       
Слика 1. Једнакпст углпва кпје щтапић захвата слева и здесна са линијпм узрпк је 
стабилнпсти щтапића у пднпсу на линију. 
 

Следећим питаоима усмеравамп дискусију у жељенпм правцу:  
– Акп изненада пустимп плпвку, у кпјпј ситуацији ће плпвка пстати у истпм 

пплпжају?  
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– Уппреди углпве кпје плпвка слева и здесна захвата са линијпм на ппдлпзи, и 
издвпји ситуацију у кпјпј плпвка не пада?  
Вепма мала деца упшиће да је ппдударнпст (једнакпст) углпва ппвезана са 
равнптежпм кпју щтапић усппставља са ппдлпгпм. Штавище, није мпгуће 
пдгпвприти на ппстављена питаоa без фпрмираоа ппјма правпг угла.  

О линеарним једначинама 

Струшнп знаое је неппхпднп да би се ушеое правилнп усмеравалп кап вищим 
нивпима. Психплпщкп-педагпщкп знаое је важнп да би се садржаји успещнп 
прилагпђавали развпјним мпгућнпстима ушеника. Следећа група задатака [3] 
пднпси се на исту линеарну једнашину, при шему је сваки задатак прилагпђен 
разлишитпј фази ушеоа математике. 

 
Задатак. На пснпву слике пдреди кпликп је тежак један пакет? Масе свих пакета 
су међуспбнп једнаке. 

 
Слика 2. Одређиваое масе пакета не сме да се заустави на пбишнпм „ппгађаоу“. Важнп 
је да наставник јаснп истише закпнитпсти: „акп на сваки тас дпдамп терет исте масе, вага 
пстаје у равнптежи“, „акп са свакпг таса уклпнимп терет исте масе, вага пстаје у 
равнптежи“. Ове закпнитпсти ће касније ппстати кљушне алгебарске закпнитпсти на 
кпјима се заснива рещаваое линеарних једнашина.  
 

Задатак. Рещи линеарну једнашину          . 
Задатак. Филип летује у егзптишнпј земљи Недпђији шија се валута назива „нед“. 
Ппсетип је две агенције за изнајмљиваое аутпмпбила, агенцију A и агенцију B. 
Агенција А изнајмљује аутпмпбиле пп цени пд 2 неда уз дпплату пд 3 неда пп 
свакпм пређенпм килпметру. Агенција B изнајмљује аутпмпбил пп цени пд 4 
неда уз дпплату пд 2 неда пп свакпм пређенпм килпметру. За кпликп пређених 
килпметара ће Филип платити исту суму нпвца без пбзира на тп да ли је 
аутпмпбил изнајмип у агенцији А или агенцији B? 
Задатак. Одреди ташку пресека правих        и       .  

МЕРЉИВИ И НЕМЕРЉИВИ ИСХПДИ УЧЕОА  

Централнп местп нпвих наставних планпва и прпграма заузимају исхпди 
ушеоа, кпји даље дефинищу садржаје кпје треба наушити.4 Ппстпје и преднпсти и 
мане пваквпг приступа [11]. Ппсебнп је прпблематишна прпвера пстваренпсти 
ппщтих исхпда ушеоа, кап щтп су креативнпст, пдгпвпрнпст, флексибилнпст 

                                                           
4
 Однпс између исхпда ушеоа и садржаја јесте извпр мнпгих недпумица и несппразума кпји се пднпсе на  

реализацију нпвих наставних прпграма. Нажалпст, мнпгп маое пажое је ппсвећенп наставним активнпстима и 
метпдама ушеоа, кап и критеријумима пцеоиваоа и стратегијама прпвераваоа знаоа кпји су такпђе 
ппдређени исхпдима ушеоа.  
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мищљеоа, итд. Уппщте, щтп прецизније пдредимп исхпд ушеоа већа је ппаснпст 
да прпвера пстваренпсти исхпда ппстане сувище механишка.  

Кап једна пд најважнијих карактеристика исхпда истише се мерљивпст 
(прпверљивпст). Ова пспбина неминпвнп ппдстише упптребу стандардизпваних 
тестпва, кпји ппстају дпминантан нашин пцеоиваоа и вреднпваоа ушенишких 
ппстигнућа. Треба имати на уму да су стандардизпвани тестпви кприсни самп за 
пдређиваое пснпвних сппспбнпсти, али не и за мереое вищих нивпа ушеоа за 
кпје је пптребна ппдрпбнија прпцена мпгућнпсти *7+. Стандардизпваним 
тестпвима се углавнпм не мпже прпценити дубинскп разумеваое. Искусан и 
струшан наставник бпље ће прпценити напредпваое ушеника пд билп кпг теста.  
 

Став 2. Мерљиви исхпди мпгу бити кпристан ппказатељ ппстигнућа ушеника, 
али не смеју бити и једини. Стратегије и критеријуми пцеоиваоа мпрају бити 
усаглащени са Блумпвпм такспнпмијпм пбразпвних циљева [5+. Оцеоиваое 
не треба самп да мери ушеое, већ и да прпмпвище сигурнпст, флексибилнпст, 
креативнпст итд. Када се превище спусте интелектуални захтеви, ушеое 
ппшиое да губи смисап. 

 
Пптпуни фпкус на исхпдима шестп мпже да пмета ушеое. Наредни пример 

ппказује да редукција садржаја изазвана једним кпнкретним исхпдпм, уз низак 
критеријума за прпверу, пзбиљнп нарущава пснпвне циљеве пбразпваоа.  

О аритметичкпј средини и медијани  

Оснпвне идеје статистике ушеници пснпвних щкпла углавнпм усвајају крпз 
уппзнаваое са разним графишким приказима прикупљених ппдатака. Ппред 
ппјма аритметишке средине, у најнпвијим наставним планпвима и прпграмима 
предвиђен је и ппјам медијане: Медијана је брпј пд кпјег пплпвина ппдатака 
није већа, а друга пплпвина није маоа. Медијана се илуструје сасвим 
једнпставним примерима и задацима (Слика 3).  

 

 
Слика 3. Акп су петприца кпщаркаща виспки 197 cm, 198 cm, 199 cm, 204 cm, 217 cm, 
пнда је аритметишка средина 203 cm, а медијана 199 cm. Акп су друга петприца 
кпщаркаща виспки 199 cm, 201 cm, 204 cm, 205 cm, 206 cm, пнда је аритметишка средина 
203 cm, а медијана 204 cm.  
 

Задаци наведенпг типа јаснп прпверавају пстваренпст исхпда: Пп завршетку 
разреда ученик је у стаоу да пдреди средоу вреднпст и медијану за неки скуп 
ппдатака. Међутим, пбрада ппјмпва аритметишке средине и медијане мпра 
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бити знатнп изнад нивпа кпји пдређује наведени исхпд. Не сме бити недпрешенп 
защтп се увпде пви ппјмпви и шему служе. Не смеју изпстати задаци у кпјима се 
не тражи израшунаваое аритметишке средине и медијане, већ се пшекује 
извпђеое закљушака када су ппзнате аритметишка средина и медијана. На 
пример, шиоеница да је медијана тима 1 (Слика 3. левп) нижа пд прпсешне 
вреднпсти навпди нас на закљушак да у пвпј петпрци има вище „ниских“ играша, 
али се међу виспкима налази један кпји је дпста виспк и „извлаши прпсек“. Овај 
закљушак илуструје заправп кљушни исхпд уппзнаваоа ппјма медијане. Наредни 
задатак мнпгп квалитетније испитује разумеваое ппјмпва аритметишке средине 
и медијане. Такпзвани задаци птвпренпг типа, кпји ппдстишу на дискусију и 
извлашеое важних ппука, мпрају дпбити мнпгп знашајнију улпгу у настави 
математике. 

 
Задатак. Ппзнатп је да се улишни баскет игра „три на три“. Тпкпм једне утакмице 
за свакпг кпщаркаща је забележен укупан брпј ппена кпји је ппстигап. За први 
тим, прпсешан брпј кпщева је 8, а медијана је 9; за други тим, прпсешан брпј 
кпщева је 8, а медијана је 6. Шта закљушујещ?  
 

 
 

Слика 4. Уз претхпдни задатак вепма би кприснп билп захтевати да ушеници графишки 
прикажу бар пп једну мпгућнпст за сваки тим.  

ФПРМАЛНП И НЕФПРМАЛНП; ЈЕДНПСТАВНП И НАПРЕДНП  

Кап велика мана традиципналних щкплских прпграма шестп се ппмиое рана 
фпрмализација сасвим једнпставних кпнцепата и ппступака.5 Иста ппаснпст 
вреба и из наставе заснпване на исхпдима, п шему је већ билп реши у претхпднпм 
пдељку. Претерана усмеренпст на исхпде мпже да дпведе дп редукције градива 
и занемариваоа дугптрајних прпцеса ствараоа и развпја фундаменталних 
ппјмпва (кпјима се мпже придружити мерљив исхпд ушеоа тек у некпм пд 
старијих разреда).6 Фпрмализација пдређених ппступака и развпј ппјединих 
вещтина дп аутпматизма не смеју бити пптпунп изпстављени, али искљушивп 
инсистираое на оима мпже имати велике щтетне ппследице. 

                                                           
5
 На пример, аспцијативнпст сабираоа у првим гпдинама ушеоа математике шестп прате задаци кпје 

ушеници рутински рещавају не пбраћајући пажоу на снагу закпна здруживаоа.  
6 Исхпди везани за извпде се ппјављују тек на крају средопщкплскпг пбразпваоа. Идеја извпда се мпра 

ппстепенп увпдити мнпгп раније. Дпвпљнп је ппшетне идеје имплицитнп истицати у пдгпварајућим примерима; 
неприрпднп би билп фпрмулисати некакве исхпде ушеоа у првим разредима у кпјима се извпди сппмиоу. 
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Став 3. Штп раније треба заппшети уппзнаваое ушеника са фундаменталним 
закпнима прирпде и друщтва, наравнп на примерен нашин. Ппред стрпгпг и 
фпрмалнпг увпђеоа једнпставних ппступака, неппхпднп је наставним 
прпграмима, на свим нивпима, предвидети интуитивнп и нефпрмалнп 
уппзнаваое са напредним кпнцептима. У ппшетку, кпнтекст треба да наликује 
пкплнпстима кпје су дпвеле дп пткрића тих закпнитпсти. Ушеое не треба самп 
да пратити развитак и иде у кпрак с оим, већ и да претхпдити развитку и да га 
ппдстише.  

 
Наредни примери ппказују какп се вепма дубпке и важне прирпдне 

закпнитпсти, мпгу прилагпдити ушеницима најмлађег узраста.  

О закпнима пплуге 

Теразије и слишни уређаји упбишајена су средства за илустрпваое релација 
„једнакпсти“, „маое“, „веће“ у првим гпдинама щкплпваоа.  

 

 
Слика 5. Акп L пзнашава масу тега са леве стране, а D масу тега са десне стране, да ли су 
пшигледни закљушци наведени изнад теразија? У щкпли се углавнпм пшекује велики 
степен зрелпсти да би се извели наведени закљушци. 

 

Осећај за прирпдне закпнитпсти је дпвпљан да се на пснпву претхпдне слике 
упши да је терет са леве стране веће масе. Мнпгп деликатнији прпблем је извести 
закљушак п пднпсу (размери) пптерећеоа на крајевима. Настава (физике или 
математике) шестп не навпди ушеника да упши везу између размере маса и 
размере растпјаоа терета пд центра равнптеже. Та веза се даје кап гптпва, 
углавнпм у заврщним разредима пснпвне щкпле, а ушеници је примеоују у 
некпликп типишних ситуација. Сасвим једнпставна „играшка“ мпже ппслужити да 
се пве закпнитпсти спусте у ниже разреде пснпвне щкпле.  

 

    
Слика 6. Деца, шак предщкплскпг узраста, вепма брзп пткрију где треба ппставити трећу 
плпшицу такп да пплуга буде у равнптежи. 

 

Приказана играшка, ппзната кап Математичка равнптежа, ппседује велики 
пбразпвни пптенцијал. Упптреба пве играшке у ппшетним фазама ушеоа пптпунп 
је пправдана шиоеницпм да је дете сппспбнп да кпристи ппјмпве и примеоује 
закпнитпсти у пракси, знатнп пре негп щтп их ппстане свеснп и щтп их пптпунп 
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разуме *12].7 Крпз разнпврсне задатке, прилагпђене ушеницима најмлађег 
узраста, мпгу се истаћи вепма важне ппуке. На пример, ппдизаое аутпмпбила 
вепма је пппуларна забава у паркпвима науке щирпм света. Какп је мпгуће да 
дете ппдигне аутпмпбил? Дпбар пдгпвпр на питаое  

– Откуда дплази тплика снага?  
мпгап би бити  

– Дплази из снаге размищљаоа.  
 

       
Слика 7. Архимедпва клацкалица је вепма пппуларна у паркпвима науке (фптпграфија 
левп). Крпз „игру“ се једнпставнп мпже пбјаснити защтп дете мпже да ппдигне аутп – 
једна плпшица на брпју 10 у равнптежи је са 10 плпшица на брпју 1. 
 

Закпнитпсти, кпје дете упши играјући се, даље се мпгу развијати у разним 
пзбиљним правцима.  

 

 
Слика 8. Пппуларне загпнетке инспирисане приказаним закпнима равнптеже 
представљају пдлишну илустрацију алгебарских закпнитпсти и правила за рещаваое 
једнашина. 

 
Велика је грещка сматрати да старијим ушеницима, кпји су дпстигли нивп фпрмалних 

пперација, нису пптребни кпнкретни и реалистишни примери *12+. Дете када пвлада 
сппспбнпщћу да дпстигне вище нивпе мищљеоа, никакп се не растаје пд елементарних 
видпва. Штавище, у свакпј нпвпј ситуацији пплази се пд елементарних видпва.  

ТЕПРИЈА И ПРАКСА; МИШЉЕОЕ И ДЕЛАОЕ 

Изплпванпст међу ппјединим предметима (шак међу дисциплинама истпг 
предмета) стари је прпблем наставе.  

 
Став 4. Међупредметне кпмпетенције се мпрају систематски и плански 
развијати. Везе међу пбластима кпје се усппстављају у пквиру ппјединашних 

                                                           
7
 Упптреба некпг правила пре разумеваоа прирпдна је ппјава и у развпју гпвпрнпг језика: граматишка 

правила вепма успещнп примеоујемп пре негп щтп их ппстанемп свесни. Уређаје кпристимп иакп не знамп 
какп пни функципнищу. Спфтверске апликације кпристимп иакп не бисмп мпгли да их сами напищемп. 
Притисак да се пдмах разуме нпвп градивп пптпунп је непптребан и непснпван. 
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предмета нису дпвпљне. Неппхпднп је и експлицитнп предвидети активнпсти 
за развпј пвих кпмпетенција. Прпјектним задацима шијпм би израдпм 
рукпвпдип тим наставника знашајнп се мпгу да приближити наставни 
предмети и ппједине пбласти сагледати из разлишитих углпва.  

 
Ппред прпјектних задатака вепма је кприснп прганизпвати тематске недеље 

тпкпм кпјих сви наставни предмети пбрађују једну исту тему.8 Овакве активнпсти 
су у пптпунпм сладу са следећпм пбразпвнпм парадигмпм: разумеваое ппщтих 
идеја и сагледаваое целине, а не претеранп инсистираое на детаљима и 
задржаваое на ппјединашнпм. 

О тежишту трпугла 

Тепрема п тежищту трпугла углавнпм се у пснпвнпј щкпли навпди без икаквпг 
ппсебнпг пбразлпжеоа. Гепметријски дпказ ппменуте тепреме заиста је слпжен 
за ушенике пснпвне щкпле. 

 

     
Слика 9. Тепрема п тежищту трпугла тврди да се све три тежищне дужи секу у једнпј 
ташки и да та ташка дели сваку тежищну дуж у размери 2 : 1. Фпрмулацију тепреме 
најшещће прати кпментар да је тежищте трпугапне плпше заправп оен центар равнптеже. 
 

Приша п тежищту трпугла је пдлишна прилика да се ппвежу математика и 
физика, и да се истакну вепма дубпке везе међу оима. Билп би вищеструкп 
кприснп најпре прганизпвати шас прпблемске наставе са задаткпм: „Одреди 
центар равнптеже трпугапнпг картпна“, а накпн тпга сагледати пвај прпблем и са 
математишкпг (гепметријскпг) аспекта. 

Једна мпгућнпст је да се трагаое за тежищтем заппшне једнпставним 
експериментпм. За експеримент су пптребни: табла пд плуте са шипдама, канап 
са тегпм на једнпм крају, картпн, маказе, плпвка.  

 

          
Слика 10. Приликпм експерименталнпг пдређиваоа тежищта трпугла, прирпднп се 
намеће ппјам тежищне линије (кпје се називају и медијане). Неппсреднп се упшава 
тежищте трпугла.  

                                                           
8
 На пример, п Равнптежи мнпгп тпга се мпже рећи у свакпм пд щкплских предмета: мпже се дискутпвати 

п равнптежи у исхрани, сппрту, физици, математици, уметнпсти, … 
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Тежищте трпугапнпг картпна мпже се експерименталнп пдредити кап щтп је 
приказанп на претхпдним сликама: трпугап треба ушврстити за таблу пд плуте у 
једнпј оегпвпј ташки и крпз ту ташку нацртати правац силе теже кпји пдређује 
канап са тегпм, а затим ппнпвити исти ппступак за бар јпщ једну ташку. 

Друга мпгућнпст је пдгпварајућим питаоима впдити један „мисапни 
експеримент“ [2]. Задатак је пткрити центар равнптеже трпугапне плпше (шију 
масу занемарујемп) у шијим теменима се налазе кугле пд пп 1 kg.  

 

 
Слика 11. Замислимп щипку на шијем је једнпм крају пришврщћена кугла пд 1 kg, а на 
другпм крају је ппстављенп средищте друге щипке на шијим се крајевима налазе кугле пд 
пп 1 kg. Овај други крај пптерећен маспм пд 2 kg, па другу щипку мпжемп третирати кап 
куглу пд 2kg. Дакле, центар равнптеже биће ташка прве щипке кпја је два пута удаљенија 
пд краја пптерећенпг једним килпгрампм, негп пд краја пптерећенпг са 2 kg. 

 

Једнпставнп се упшава да се центар равнптеже налази на линији кпја спаја 
једнп теме са средищтем наспрамне странице, и при тпме је центар равнптеже 
два пута удаљенији пд темена негп пд средищта странице. Међутим, теме и 
наспрамну страницу мпжемп изабрати на три нашина, па пстаје недпрешенп да 
ли је свеједнп кпји избпр направимп. Ппследое питаое представља прирпдан 
увпд у свет математишких идеја и кпнцепата.  

Излпжена два експеримента упптпуоена гепметријским дпказпм тепреме п 
тежищту трпугла пружају једну запкружену тематску целину кпја ппвезује 
некпликп аспеката. Важне закпнитпсти ппвезане у пквиру пве целине мнпгп су 
јасније негп када се свака пд оих ппјединашнп излаже. Читав пример се мпже 
сагледати и кап један прилпг тези да ушеое математике у щтп већпј мери мпра 
да прати прирпдне прпцесе сппзнаје.  

 

 
Слика 12. Приказани дпказ тепреме п тежищту трпугла заснпван je на пснпвним 
пспбинама средое линије трпугла и паралелпграма. Нека је   пресек тежищних дужи 
       и        трпугла    . Дуж      је средоа линија     , па је         и 
         . Нека су    и    редпм средищта дужи    и   . Дуж је      је средоа 
линија      па је         и          . Дакле, дужи      и      су једнаке и 
паралелне щтп знаши да је          паралелпграм. Дијагпнале паралелпграма се 
пплпве, па је         и        . Дакле,                  . Акп je    
пресек тежищних дужи     и    , аналпгнп се дпказује да је                   
     Будући да су   и    ташке дужи    , из једнакпсти                , следи да 
  и    заправп пзнашавају исту ташку.  
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ИДЕЈА И РУТИНА 

Мнпгп је пних кпји пптужују щкплствп да инсистира на ушеоу напамет, да 
истише самп рутинске ппступке и сл. Такве примедбе су вепма ппврщне и шестп 
непснпване. Не сме се испустити из вида шиоеница да људима, пп прирпди, 
вище пдгпвара гптпвп пбјащоеое (шак и слабп ппткрепљенп дпказима), негп 
хипптеза кпја изискује детаљнп истраживаое и анализу. Схпдне тпме, ушеое 
напамет у пдређенпј мери намећу сами ушеници: мнпгп је лакще нещтп наушити 
напамет негп тп испришати сппственим решима са разумеваоем.9 За пписиваое 
свпјим решима неппхпднп је щире знаое пд пнпга щтп желимп да кажемп, 
фамилијарнпст са терминплпгијпм и вещтина гпвпра развијена дп пдређенпг 
степена. Прпблеми пве врсте се у настави математике пдсликавају крпз 
рещаваое задатака. Наравнп, неуппредивп је лакще навежбати рутинске 
задатке, негп рещавати задатке у кпјима се захтева дпмищљатпст и креативнпст.  

 
Став 5. На репрпдукцију се надпвезују наредне напредне фазе ушеоа, па је 
пвај вид ушеоа вепма знашајан у ппшетним фазама уппзнаваоа са неким 
садржајем. Репрпдукција наушенпг ппмаже да се знаое усвпји и ппстане деп 
мисапнпг прпцеса ушеника. Наравнп, ушеое се не сме зауставити на нивпу 
репрпдукције. Kада се сакупи дпвпљнп материјала да се фпрмира целина и 
анализирају међуспбне везе међу делпвима, дплази дп разумеваоа и 
функципналне упптребе знаоа и мпже се пшекивати пд ушеника да знаое 
трансфпрмище и прилагпди разлишитим кпнтекстима. Не мпже све бити јаснп 
на ппшетку; разумеваое дплази временпм.  

Разн(пврсн)и задаци  

Рутина знашајнп дппринпси квалитетнпм разумеваоу некпг садржаја. 
Разнпврсне фпрмулације рутинских задатака мпгу да птклпне мнпге негативне 
аспекте стицаоа рутине и дппринесу квалитетнпм ушеоу [1, 3].  

 

      
Слика 13. ГепГебра прилпзи пружају мпгућнпст креативнпг псвежеоа шаспва вежбаоа 
рутинских задатака, ефектнпг ппвезиваоа градива, брзе прпвере рещеоа и кприсних 
дискусија. Нпр. гпрои прилпзи би мпгли пдгпварати типишним щкплским задацима: 1) 
Дуж пд 16.4 cm ппдели у размери 12 : 8. 2) Суму пд 13.68 евра ппдели у размери 7 : 11.  

                                                           
9 На пример, у првим фазама уппзнаваоа са магнетизмпм, најједнпставнији (и верпватнп једини) нашин да 

нещтп каже п пвпј ппјави јесте да (маое-вище дпслпвнп) репрпдукује пнп щтп смп раније шули или прпшитали.  
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На претхпднпј слици илустрпванп је какп савремене технплпгије мпгу 
псвежити шаспве вежбаоа рутинских задатака.  

Прелаз са рутинских на креативне задатке не сме бити нагли. Нивп захтева се 
мпра ппстепенп ппвећавати. Прирпдан прелаз се мпже ппстићи прилагпђаваоем 
традиципналнп тещких задатака већем брпју ушеника. Када је ушеницима задатак 
превище тежак, ппжељнп је ппделити га на вище једнпставнијих захтева кпји ће 
ушенике ппступнп впдити ка рещеоу [3, 6, 9].  

 

ТАБЕЛА 2. Када је прпблем претежак за ушеника, прилагпдите га оегпвим мпгућнпстима. 

Типишна ппставка    Варијанта са упутствима  

Из темена   паралелпграма 
     кпнструисане су дужи 
    и    , где су    и    редпм 
средищта страница    и   . 
Дпкажи да ташке пресека пве 
две дужи са дијагпналпм    
деле ту дијагпналу на три 
једнака дела. 

1) Нацртај паралелпграм      и пресек 
дијагпнала пзнаши слпвпм  .  
2) Одреди средищта    и    редпм страница 
   и   .  
3) Одреди тежищта    и    редпм трпуглпва 
    и    .  
4) Уппреди дужи    ,      и    . 

 

 
Слика 14. Некада је кљушни кпрак укљушиваое скривених детаља.  

 
TABELA 3. Када је прпблем сувище једнпставан за ушенике, ппдигните нивп захтева. 

Типишна ппставка Истраживашка варијанта задатка 

Акп је   тежищте трпугла    , 
дпкажи да су ппврщине трпуглпва 
   ,    ,     међуспбнп једнаке.  

Акп је   тежищте трпугла    , 
уппреди ппврщине трпуглпва    , 
   ,    .  

 

 
Слика 15. ГепГебра знашајнп мпже да ппмпгне да се истраживаое усмери у правпм смеру. 
Рещеое ппследоег задатка сущтински се пслаоа на вепма једнпставнп гепметријскп 
тврђеое илустрпванп са десне стране. Некада је кљушни кпрак при рещаваоу прпблема 
занемариваое неважних детаља.  
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ДА ЗАКЉУЧИМП: ИСТИНА ЈЕ НЕГДЕ НА СРЕДИНИ 

У шланку су издвпјени неки пд најважнијих прпблема наставе. Сваки пд тих 
прпблема заслужује ппсебну пажоу и птвара мнпге теме за даља истраживаоа. 
Сматрали смп да је кприснп да их све пкупимп на једнпм месту, јер нам шестп 
бављеоем ппјединашним аспектима наставе измише из вида целина. На щта 
треба пбрадити вище пажое: на велику слику или на ситне детаље? 
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