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УВОДНИ ДЕО

На часу Музичке културе у уводном делу ученици су писали у
алату Ментиметар шта знају о самопоуздању. Разговарали смо о
самопоуздању, како се самопоуздање стиче. Ученици су углавном
причали о мањку самопоуздања када одговарају усмено. Када добро
знају расте им самопоуздање, али га често могу пољуљати неке
особе или непредвиђене ситуације. Разговарали смо и о “лажном
самопоуздању”, или “самопоуздању без покрића”, када нека особа
превише верује у себе и прецењује себе, а нема реалног основа за то.

Самопоуздање је потребно да би били успешни. Разговарали смо о
самопоуздању код спортиста (индивидуални спорт и групни спорт,
када један мора донети одлуку у име групе), такође и о јавним
наступима и музичким извођачима, колико је потребно
самопоуздања да би се јавно извео солистички концерт.

РАДИОНИЦА

Ученици су подељени у две групе, једна је радиле омиљене познате
спортисте и примере самопоуздања, а друга је мапирала омиљене
музичке извођаче и писала о њиховом професионалном путу.



Прва група је навела Новака Ђоковића и пример за који је он рекао
да је добио највише самопоуздања (када је био на другом месту у
свету), типичан пример самопоуздања је атлетичарка Алисон
Феликс, са којом је Најк прекинуо сарадњу када је остала у другом
стању са поруком: “Знаш где ти је место, само трчи!”. Основала је
свој бренд патика и после две године освојила бронзану медаљу на
Олимпијским играма уз мотивациону поруку: “Знам своје место!”.
Са 35 година ушла у историју спорта као атлетичарка са највише
олимпијских одличја. Такође је пример у групном спорту званично
најбољи кошаркаш NBA лиге Никола Јокић, који у пресудном
тренутку донесе праву одлуку.

https://www.canva.com/design/DAFQcFuc9MM/3rFJ2umOTPRzYzsgjm
V3dw/view?utm_content=DAFQcFuc9MM&utm_campaign=designshare
&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Друга група је мапирала земље омиљених музичких извођача и
записала њихов животни пут.

https://view.genial.ly/61b72328b2f7730dc1a22edb/interactive-content-
mapa-muzichkih-izvoacha

ЗАВРШНИ ДЕО

У завршном делу представници група су изложили свој рад.

У среду 19.10.2022. у 20:00 преко апликације Zoom неколико
ученика су учествовали у 2. Балканској учионици и разменили
мишљења са ученицима из Београда, Вогошће, Вуковара и
Инђије.

Закључак: Вера у себе и самопоуздање отварају врата успеха и
зато вежбај самопоуздање!

Линк:
https://youtu.be/1tbz1gM__ko

#AMIFN
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#amifn5_Снежана_Шалаи_Тибор
#amagicallinterculturalfriendshipnetwork

Извештај приредио:

Снежана Шалаи Тибор, наставник музичке културе

https://www.facebook.com/hashtag/amagicallinterculturalfriendshipnetwork?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoP0KiCr4E7sObFX5RpUGZ9r2dZr1PFj-1Jmu9OwgnGNQS7IMXepXGHpO7MLHA7upUnyvfQNV37V22FYbiQQrR1cRjqI74A4y2liLyyU0qBBpZgp8VCj2S2OoO8iLfATggtiG0YnSRwFVSjKIK7MsR2VMcgm1rUQev4zauivxfKgQe22ZkMi2uv70dZBjRRK8&__tn__=*NK-R

