
ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ – Критичко размишљање и решавање проблема у 
породици,суседству и локалној средини 

 

Критичко размишљање се најбоље развија кроз проблемске ситуације. То су ситуације у 
којима се свакодневно налазимо  животу када треба пронаћи најлакша и најбоља решења 
да бисмо побољшали квалитет живота. У наставку је пар проблемских ситуација које 
треба решити. 

 

Проблемске ситуације 

 

 Вежба за тражење информација 

1. Желели бисте да гледате филм: “Трансформерси”. Не знате где се даје, нити у 

које време. Како ћете сазнати? 

 

2. Планирате да за викенд посетите пријатеља који живи у Београд. Никада нисте били 

тамо. Не знате ни да ли је боље да идете аутобусом или возом. Хтели бисте да 

прођете што јефтиније у путу како би Вам остало више новца за провод. Такоће, 

желите да стигнете у петак увече, до осам сати, како бисте исто вече могли да 

изађете. Шта све треба да сазнате и како да прикупите потребне информације? 

 

3. У суботу увече биће емитована додела Оскара. Веома Вас интересује да то 

погледате, али не знате када и где ће бити пренос. Како ћете то сазнати? 

 

4. Треба да дочекате друга који стиже авионом из Тивта, али не знате у колико сати. 

Рекао Вам је да креће око десет сати пре подне, али не и када стиже. Нисте га питали 

за тачно време доласка, јер желите да га изненадите. Треба да одете на аеродром 

аутобусом, али не знате који аутобус иде до аеродрома. Како ћете сазнати све што је 

потребно да бисте могли да приредите изненађење најбољем другу? 

 

5. На железничкој станици сте и чекате воз за Бар. Кренули сте на море. Воз је требало 



да буде постављен на шестом колосеку, али га нема. Како можете да откријете о 

чему се ради, како бисте сазнали када и са ког перона ће Ваш воз кренути?ж 

 

6. Треба да купите нови телевизор, али немате времена да шетате по граду, разгледате 

и поредите цене. Како можете да сазнате где се продају јефтинији телевизори, а да не 

идете од продавнице до продавнице? 

 

7. Треба да одете у Дом здравља код лекара, али не знате када Ваш лекар ради. Како 

можете да проверите у које време га можете пронаћи? 

 

8. Вашем пријатељу који не живи у граду је истекла лична карта. Замолио Вас је да 

проверите шта му је све потребно како би извадио нову личну карту. На који начин 

ћете сазнати шта му све треба како бисте му јавили на време? 

 

9. Желите да прочитате једну књигу, али та књига је јако стара и нисте сигурни да ћете 

је наћи у продаји. Како ћете проверити да ли се још продаје и шта ћеш урадити ако 

не можете да је купите? 

 

10. Чули сте да ће у граду бити изложба меда, али не знате када и где. Шта ћете 

предузети да Вам такав догађај не промакне? 


