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1. Увод 

Мултимедија – комбинација дигиталних медија (текст, звук, слика,  

                   видео и анимација) 

 
Медији – начин преноса информација до корисника 

 
     Мултимедијални садржаји су интегрисани и контролишу се 
рачунарским програмом. Омогућена је интерактивност (корисник 
приступа садржајима и активно их контролише). Дистрибуција садржаја 
се врши on-line или off-line преко меморијских уређаја (CD, DVD,хард 
дискови, флеш меморије).  

 
Мултимедијални приступ настави – интегрисано коришћење више 
различитих медија у реализацији, понављању или утврђивању неке 
наставне јединице 

      Ангажује се више чула истовремено. Ефикаснији је од 
традиционалног приступа настави, па ученици лакше усвајају знање и 
уче темељније и са више разумевања. 
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1. Увод 

     Интерактивним путем ученик трага за информацијама, бира, 
анализира, упоређује, истражује, мења и ствара нове информативне 
везе. Ученик је самосталнији и може да се самообразује. Ученик је 
стављен у средиште наставног процеса, преузима већу одговорност 
процесом управљања процесом сопственог ангажовања, самостално 
бира циљ, садржаје рада, путеве учења, медије. Овакав начин, као 
помоћно средство извођења наставе, је интересантан и привлачан, 
поспешује учење, индивидуализује и диференцира наставу. Ово је 
модерна настава и одвија се преко дигиталних наставних материјала. 
Наставник је инвентивнији и креативнији и штеди се време. 
 

Мултимедијални 
програми 

Обрада 
слика 

Израда 
анимација 

Обрада 
звука 

Обрада 
видео 
записа 

Прорачуни 
у науци и 
техници 

Обрада 
слика 

Израда 
стрипова 
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2. Обрада слика 

Преузимање слика:  http://all-free-download.com 

                         http://www,dreamstime.com/free-photos 

                         http://openclipart.org 

                         http://creativity103.com/index.htm 

                         http://pixabay.com 

 

 
Обрада слика:  http://www.photoshop.co.tools     Фотошоп 

                   http://ipiccy.com                    Ајпики 

                   https://pxlr.com                     Пикслер 

 

 
Креирање интерактивних слика:  http://pictochart.com        Пикточарт 

                                       http://www,tinglink.com      Тинклинк  
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2. Обрада слика 

Ајпики 
 

Програм може да се користи и без регистрације. Одабир 
фотографије се врши са Upload Photo.  

 

Постоје основне (Basic) и напредне опције (Advanced), 
прилагођења (Adjastments), филтери (Filters), боје (Color). 

За прихватање измене слике се одабере (Apply or Cancel).  

 

Постави се неколико слика са рачунара и изабере опција Create 
Collage. Oдабере се облик колажа и са Add превлаче слике.  

 

На навигационој траци постоје још неке опције за рад са 
сликама 
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2. Обрада слика 

Тинглинк 
 

У поље Link or image address 
унесите линк за отварање жељене 
странице. За чување тага користите 
Save tag. Додавање тага се врши 
кликом на слику, На крају 
притисните Save image и поделите 
слику преко друштвених мрежа. 

 

Након регистрације кликнете  
Create. Сада додате слику са 
Choose images or drag and drop 
here. Сада можете изабрати 
иконицу тага и садржај тага.  
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3. Креирање и обрада анимација 

http://www.spicynodes.org                                   Спајсиноудс      

http://www.powtoon.com                                     Паутун 

http://www.wideo.co                                          Видео 

http://benetonsoftware.com/Beneton_Movie_GIF.php     Бенетон муви гиф 

https://prezi.com                                             Прези  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spicynodes.org/yournodes_view_nodes.html 

Спајсиноудс (мој рад)     

 

http://www.wideo.co/en/edit/12824551454448081062 

Видео (мој рад) 

 

https://prezi.com/2qsvcm60lhps/edit/#15_30863873  

Прези (мој рад)  
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Прези 
 

3. Креирање и обрада анимација 

   Након регистрације кликнете  New Prezi. Можете изабрати и 
готов шаблон. Кадрови се могу додавати. Present даје изглед 
презентације. Esc нас враћа у радни простор. Click to Add Title 
даје име презентацији. Edit text убацује текст у кадар.  

 

Анимација се убацује са звездицом после Edit Path. На 
завршетку анимирања изаберите Done. Ротирање кадра се врши 
селектовањем оквира кадра , а затим окретањем кружића за 
ротацију.  

 

Готове формуле се убацују из Microsoft Office програма, а 
могу и слике, видео-записи са Insert. Можете додавати кадар 
у кадар.Креирање путање се врши, ако немате шаблон са Edit 
Path. 
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4. Креирање стрипа 

http://www.pixton.com    

Пикстон 

http://www.toondoo.com  

Тунду 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Тунду 
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5. Креирање видео-лекција 

http://www.knovio.com                  Кновио 

http://screencast-o-matic.com/       Скринкастоматик 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Скринкастоматик 
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Документ убацити у оквир за 
снимање са алаткама за снимање и 
подешавање. Када се подеси 
камера и микрофон, снимање 
почиње притиском на црвено 
дугме. Done завршава снимање. Са 
Uploads на сајту можете видети све 
ваше снимке. 

 

Могу се снимати записи до 15 
min.  Start Recording покреће 
снимање, а затим се кликне 
Recording Screencast Затим се са 
Download Launcher покреће 
апликација. 

 

 

5. Креирање видео-лекција 
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http://audacity.sorceforge.net          Аудасити 

http://www.free-sound-editor.com     Пауер саунд едитор фри 

 

 

                 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обрада звука 

     После преузимања Аудисити програма за експортовање фајлова у 
MP3 формату који заузимају много мање меморије од фајлова у WAV 
формату, потребно је преузети Lame MP3 Encoder програм. 

 

Аудасити 
 

     Кликом на Edit, Preferences, Quality подеси се брзина семпловања 
на 44100 [Hz] и формат од 16-бита. File, Import, Audio, Open уноси 
ваш звук за обраду. Selection tool (I) омогућава слушање дела записа. 
Уклањање дела записа се остварује командом Delete или Trim после 
селектовања. За последњу команду селектовани се део чува, а остатак 
избрише. File, Export извози аудио запис у неком од 2 формата. 

Splitting опција омогућава преношење дела  на 2. запис и оставља 
тишину на делу исецања.Могу се додавати и различити ефекти звуку   
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7. Обрада видео-записа 

http://www.wevideo.com                         Вевидео 

https://studio_stupeflix.com/en/education     Студио Ступефликс 

http://virtualdub.sourceforge.net/              Виртуалдаб 

                                             

Windows Movie Maker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wevideo.com/hub#editor/586566088 

Вевидео (мој рад)     

 

 

 

 

 

 

 

 

Вевидео 
 

     Create New Video или Upload media опције се користе за креирање, 
осносно убацивање готових видео снимака са рачунара или интернета. 
Различити елементи који ће чинити филм се превлаче на временску 
линију. На видео снимак је могуће додати музику, наснимити глас. 
Видео се може објавити на пример на Јутјубу са опцијом Publish. 
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За израду презентације коришћен је наставни 
материјал са семинара, електронског курса 
Израда мулт имедијалних наст авних садржаја, 
који је одржан током фебруара и марта 2016. 
године у организацији Центра за унапређење 
наставе Абакус из Београда. 
   

Хвала! Питања? Утисци? 


