
Изборни предмет 1: ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ     

(1. година  -  предавања и вежбе) 
Студијски програм: ОАС Учитељ, ОАС Предшколски васпитач, ОАС Домски васпитач  

  Предметни наставник: доц. др Богдан Штетић (1. семестар – цртање) 

Предметни наставник: доц. др Миа Арсенијевић (2. семестар – сликање) 

 

Током пролећног шк. 2021/22. настава из изборног предмета 1 ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ због 

неповољне епидемиолошке ситуације одвијаће се онлине, уз могућност уживо консултација на 

факултету. Званичним распоредом предвиђено је да изборни предмет 1 буде уживо четвртком од 

10:50-12:25, али због преклапања са вежбама на другом предмету који држим и чињенице да ћемо 

Цртање и сликање у овом семестру радити онлине, наставу ћемо реализовати четвртком у 

поподневном термину. Кратка објашњења задатака која ћу вам давати преко Зум апликације 

релизоваћемо у термину након поподневних часова четвртком од 19:20-19:50, док ћемо уживо 

консултације које ће повремено бити организоване радити четвртком од 12-13 часова у ликовном 

кабинету. Изузетак представљају само прва и трећа радна недеља када ћемо наставу имати онлине 

прео Зума али у преподневном термину од 10:50-12:25, као и пета недеља када ћемо предавање 

имати уживо на факултету од 12:00-13:00часова. Детаљан план рада приказан је у табели!                         

За реализацију наставе користиће се Мудл учионица, као и Зум апликација. За све додатне 

информације и обавештења студенти се могу обратити предметном наставнику путем мудл 

учионице или директно на мејл mialukovac@yahoo.com . 

С обзиром да се у претходном периоду Мoodle (Мудл) платформа  показала као изузетно практична 

доминантно ћемо њу користити и то за поставку задатака, поставку студентских радова, 

консултације, коректуру и оцењивање ликовних радова студената. Због неповољне 

епидемиолошке ситуације планирано је да студенти у оквиру овог предмета предавања слушају 

преко Зум-а, самостално у кућним условима раде задате ликовне радове, док ће се коректуре и 

оцењивања комбиновано спроводити посредстваом Мудл платформе и на консултацијама уживо 

(термини ће бити посебно истакнути у плану рада!!!). Ако студенти испуњавају све своје обавезе, 

добро прихватају сугестије које им од наставника стижу преко мудл платформе и задовољни су 

оценама својих радова НЕЋЕ БИТИ У ОБАВЕЗИ ДА ПРИСУСТВУЈУ КОНСУЛТАЦИЈАМА КОЈЕ ЋЕ СЕ 

ОДРЖАВАТИ УЖИВО НА ФАКУЛТЕТУ. На консултативну наставу студенти долазе по потреби како би 

добили појашњења у вези рада, како би им се показала употреба одређене ликовне технике, 

односно ако им је потребно додатно појашњење за оцену коју су добили . По избору овог предмета 

неопходно је да се студенти пријаве на Мудл учионицу како би могли да прате наставу и преузимају 

све потребне материјале и упутства за рад.  

Приступ Мудл учионици: 

Naziv kursa: Crtanje i Slikanje – I god. U, PV, DV 

Pristupna lozinka kursa: cis22 

 

Приступне шифре за Зум:  

Topic: Slikanje i crtanje 

https://us05web.zoom.us/j/87147675948?pwd=d2RFZG91RlVzR0NVdVE2T3R0VllpQT09 

Meeting ID: 871 4767 5948 

Passcode: WnUnv5 

 

Оцењивање: Током првог семестра студенти су могли да прикупе максимално 50 поена, а исто 

толико могу прикупити и у пролећном семестру. Сви задаци носе по 8 поена осим последњег 

(репродукција уметничког дела) који носи 1О поена. Збиром свих поена (5×8 + 1×10 = 50) из другог 

семестра са претходно прикупљеним бодовима на цртању формира се оцена.  

mailto:mialukovac@yahoo.com


 

 

 

недеља 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ 

1 10.02. 
10:50-12:25 

Онлине предавање преко зума  
Уводно предавање: информације о самом предмету, начину рада, 

оцењивању, информације о потребном материјалу за рад... 
Предавање: Историја сликарства од праисторије до реализма  

Поставка задатка 1: валерски цртеж оловком  
 

2 17.02. 
 

Самосталан рад студената и консултативна настава преко Мудла 

3 24.02. 
10:50-12:25 

Онлине предавање преко зума (14:30-16:00) 
Предавање: Историја сликарства од реализма до данас  

Поставка задатка 2: слика у техници темпера или акварела  
 

4 03.03. 
 

Самосталан рад студената и консултативна настава преко Мудла 
 

 5 10.03. 
12:00-13:00 

УЖИВО ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ  
Предавање: Сликарске технике и валер  

Поставка задатка 3: валерска слика у техници темпера  
 

6 17.03.  
 

Самосталан рад студената и консултативна настава преко Мудла 

7 24.03. 
19:20-19:50 

Онлине предавање преко зума 
Предавање: Темпера 

Поставка задатка 4: слика у техници темпера 
 

8 31.03. 
 

ПРАКСА  
 

9 07.04. 
 

КОНСУЛТАЦИЈЕ УЖИВО НА ФАКУЛТЕТУ – 12:00-13:00 
+ 

Самосталан рад студената и консултативна настава преко Мудла 
 

10 14.04. 
19:20-19:50  

Онлине предавање преко зума 
Предавање: Акварел 

Поставка задатка 5: слика у техници акварела 
 

11 21.04. 
 

Самосталан рад студената и консултативна настава преко Мудла  
 

12 28.04. 
 19:20-19:50  

Онлине предавање преко зума  
Поставка задатка 6: репродукција дела из историје уметности  

 

13 05.05. 
 

КОНСУЛТАЦИЈЕ УЖИВО НА ФАКУЛТЕТУ – 12:00-13:00  
+ 

Самосталан рад студената и консултативна настава преко Мудла  
 

14 12.05. 
 

ПРАКСА  

15 19.05.  
19:20-19:50 

Онлине предавање преко зума 
Завршно предавање: сумирање резултата, договор о испиту, оцењивање 
радова (По потреби и у зависности од епидемиолошке ситуације овај час 

ће бити организован уживо) 

 

 


