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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Videozapis 2: „Kako su nastali porezi?” 
Opis videozapisa 

 

 

Ilustrativna 
slika 

 
 

Naslov Kako su nastali porezi? 

Kratki opis Ovom se aktivnošću olakšava učenicima uočavanje koristi od plaćanja poreza 
korištenjem primjera ranijih i smiješnih poreza u europskoj povijesti. 

Pojedinosti Svrha: 

Učenici bi trebali razumjeti koristi od plaćanja poreza. Oni bi trebali pronaći 
primjere ranijih poreza iz europske povijesti.  

Ciljevi: 

Utvrditi ranije primjere poreza u europskoj povijesti i smiješnih poreza tijekom 
vremena. 

Objasniti tko je zadužen za sav novac od poreza. 

Uočiti tko i kako netko ima koristi od plaćanja poreza.  

Materijali: 
Kratki videozapis „Imam li koristi od poreza?” Na koji način?” 
Interaktivna bijela ploča (ili samo projektor LCD) 

  

Vokabular: 

porezi, koristi, javne usluge, nacionalne usluge 
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Kako 
upotrijebiti 
lekciju 

Koraci aktivnosti: 

Pokrenite uvodni dio videozapisa. Zaustavite videozapis i provjerite jesu li učenici 
razumjeli njegov dio. 

Pokrenite reprodukciju dijela „Rani primjeri poreza u europskoj povijesti i njihov 
razvoj do danas.” Zaustavite reprodukciju videozapisa i raspravite s učenicima 
jesu li ikada čuli za neke smiješne ili ranije poreze u europskoj povijesti. Raspravite 
o potrebi plaćanja navedenih poreza u tom vremenu u povijesti. 

Pokrenite reprodukciju dijela „Tko je zadužen za sav novac od poreza?” Pauzirajte 
reprodukciju videozapisa i usredotočite se na ideju „zaduženih institucija”. 
Sažmite tko je zadužen za upravljanjem poreznog novca na lokalnim i nacionalnim 
razinama. 

Pokrenite reprodukciju dijelova „Svi plaćaju, svi imaju koristi” i „Uoči koristi”. 
Zatražite od učenika da sastave popis stavki od kojih imaju koristi oni i njihova 
obitelj s obzirom na predstavljene stavke. 

Završetak: 

Možete organizirati raspravu u učionici koja se zasniva na pojmovima 
predstavljenima u kratkom videozapisu. Teme za obradu mogu uključivati: 

Možete li navesti dva rana poreza u europskoj povijesti? Koji ti je najzanimljiviji? 

Možeš li navesti tko je zadužen za pošteno trošenje novca od poreza na 
nacionalnoj razini?  

Trebaju li svi koji se koriste određenim uslugama plaćati svoje poreze? Zašto? 
Zašto ne? 

Također možete upotrebljavati obrazovnu igru navedenu u ovom odjeljku kao 
domaći uradak za utvrđivanje gradiva i pojmova predstavljenih u lekciji. 

 

Kategorija Mikroučenje 

Glavna ciljna 
skupina 

9 do 12 godina 

Povezane 
školske teme 

gospodarstvo, moralnost, europski sati, engleski kao drugi jezik, humanističke 
znanosti, povijest 
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