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На основу члана 57.став 1. тачка 2), члана 76., члана 80. и члна а 81. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/11 и 55/13), члана 27. и 

члана 28. Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС бр.55/13), члана 23 

Статута ОШ „Илија М. Коларац“ дел.бр.723 од 28.11.2013.године, а по прибављеном 

мишљењу Савета родитеља и Ученичког парламента, Школски одбор ОШ „илија М. 

Коларац, на својој седници одржаној 30.06.2014.године, једногласно је донео 

 

 

 

                       О Д Л У К У 

 

Доноси се: 

 

               ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

 ОШ “ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“  

                      У КОЛАРИМА  

          ЗА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: 

2014/15; 2015/16; 2016/17 И 2017/18. 

 

 

Дел.бр. 

У Коларима, 

30.06.2014.године                                                              Председник Школског одбора 

                                                                                                      ______________________ 

                                                                                                                          (Бранислан Јеремић) 
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УВОД 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Назив школе: „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“ 

 

 

Адреса: КОЛАРЧЕВА ББ, 11431 КОЛАРИ 

 

Број телефона- директор и секретар: 026/4711-054 

 

Број факса: 026/4711-054 

 

E-mail:oskolarac@ptt.rs 

 

Матични број: 07164785 

 

ПИБ: 101606971 

 

Име и презиме директора: НАТАША САВИЋ 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

бр.72/09, 52/11 и 55/13) 

 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр.55/13) 

 Правилник о наставном плану и програму за 1. и 2. разред основног 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.10/04, 

20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10 и 3/11 – др.правилник, 7/11 и 

др.правилник, 1/13, 4/13 и 14/13) 

 Правилник о наставном плану за 1., 2., 3. и 4. разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за 3. разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.1/05, 15/06, 2/08 и 2/10, 

7/10, 3/11 др.правилник, 7/11- др.правилник и 1/13) 

 Правилник о наставном програму за 4. разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.3/06, 15/06, 2/08, 3/11- 

др.правилник, 7/11- др.правилник и 1/13) 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и 

програму основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС- Просветни 

гласник“ 2/10) 

 Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног 

образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво 

(„Сл. гласник РС- Просветни гласник“бр. 5/11) 

 Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за 5. разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.6/07, 2/10, 7/10 –

др.правилник, 3/11-др.правилник, 1/13 и 4/13) 

 Правилник о наставном програму за 6.разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.5/08, 3/11–

др.правилник, 1/13) 

 Правилник о наставном програму за 7.разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.6/09, 3/11–

др.правилник, 8/13 

 Правилник о наставном програму за 8.разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.2/10, 3/11–

др.правилник, 8/13) 

 Правилник о оштим стандардима постигнућа- образовни стандарди за крај 

обавезног образовања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.5/10) 

 Извештај о реализацији претходног Школског програма 

 Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 
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ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

 Циљ овог програма је унапређивање наставног процеса и усклађивање истог са 

потребама, интересовањима ученика и могућностима школе да се те њихове потребе и 

интересовања у што већем обиму задовоље.  

Овај Школски програм је израђен на основу досадашњег искуства  у 

планирању  наставних садржаја који ће се по педагошко-дидактичком обликовању 

реализовати у периоду од 2014. до 2018. године.  

Планирано је праћење, вредновање и истраживање евентуалних  проблема до 

којих ће доћи током рада, а које ће вршити Тим за праћење реализације школског 

програма у сарадњи са наставницима и стручним активима. 

 

Задаци школског програма су :  

 Планирање  садржаја обавезних и изборних наставних предмета 

   Планирање  садржаја секција и часова додатног рада 

 Планирање начина и поступка остваривања прописаних наставних планова и 

програма   

     Осмишљавање активности којима ће се остваривати наставни садржаји 
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УСЛОВИ РАДА У ОШ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

КОЛАРАЦ“ 

 

ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

  

Наша школа се налази у насељу које се са ових подручја није померало још од 

античких времена. Претпоставља се да су кроз ово место, у време Турака, пролазили 

важни путеви и да су се ту често ломила кола, те су у овом месту кола поправљана по 

чему је село и добило назив. 

Данас школа има две зграде, стару и нову, велико школско двориште са 

пошумљеним прилазом и спортске терене за одбојку, рукомет и кошарку. 

Своју делатност Школа обавља у матичној школи у Коларима, као и у три 

издвојена одељења у Биновцу, Ландолу и Луњевцу. Ова издвојена одељења такође имају 

пространа дворишта, погодна за ученике млађих разреда у којима они проводе доста свог 

слободног времена. 

 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ је основана 1804.године. У почетку  је радила 

у црквеној порти, да би се од 1870 године настава одржавала у преправљеној општинској 

згради.Пошто се константно повећавао број ученика, одлучено је да се изгради нова 

школска зграда.  

Године 1966. школа је почела са радом у новом простору. У овој згради школа је и 

данас, уз мање измене због повећања броја ученика. Тако је некадашња сала за физичко 

васпитање прерађена у две учионице, што отежава одвијање наставе физичког васпитања, 

нарочито у зимским месецима. 

 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

 

Сарадња Школе са локалном заједницом је на једном просечном нивоу. Недостатак 

финансијских средстава је највећи разлог све ређе комуникације. Месна заједница се све 

мање укључује у рад Школе јер сматрају да немају права да одлучују о битним стварима у 

Школи, ако и сами не могу да на неки начин помогну. Једино чланови Школског одбора 

редовно присуствују свим седницама и активно учествују у раду. 

Сарадња са родитељима ученика је добра са тенденцијом сталног побољшања.Ова 

сарадња се одвија на различите начине, путем родитељских састанака, индивидуалним 
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посетама, присуствовањем састанцима Савета родитеља, учествовањем у школским 

манифестацијама, присуствовањем часовима у Недељи отворених врата и слично. 

 

МАТЕРИЈАНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

Школа има објекте у четири насеља и то: 

- Матична школа у Коларима у којој се одвија настава за ученике од првог до осмог 

разреда, као и настава за ученике са посебним потребама 

- Издвојена одељења у Биновцу, Ландолу и Луњевцу у којима се одвија само настава 

за ученике од првог до четвртог разреда, док се у Ландолу одвија и настава у још једном 

одељењу за ученике са посебним потребама. 

 

Матична школа има две школске зграде. У старијој згради су смештене :кухиња, 

трпезарија, једна мања просторија за одлагање посуђа и намирница за школску кухињу, 

једна учионица и библиотека. У новој згради је смештено шест учионица, информатички 

кабинет, канцеларије директора, секретара и педагога, зборница, портирница и тоалети за 

ученике и особље Школе. 

У дворишту Школе се налазе спортски терени за одбојку, кошарку и рукомет, као и 

котларница са угљарницом.Испред главног улаза у Школу налази се парк са четинарима и 

брезама, као и биста Илије Милосављевића Коларца. 

Издвојене школе у Луњевцу и Биновцу имају по две учионице, мокри  чвор и 

зборницу, док школа у Ландолу има три учионице, мокри чвор и зборницу. Све подручне 

школе имају котларнице, простор за одлагање угља као и лепа, пространа дворишта. Оне 

такође поседују и по један стан за учитеље који се налази у саставу школске зграде. 
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ПРВИ ОБРАЗОВНИ ЦИКЛУС  
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

бр. 

  А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ    

       ПРЕДМЕТИ 

  Први разред Други  разред Трећи разред Четврти разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

   2. Енлески језик     2    72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

6. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

7. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

                 УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред. 

бр. 

Б. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  

ПРЕДМЕТИ 

  Први разред Други  разред Трећи разред Четврти разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. 
Верска настава/ 

Грађанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција /Чувари   

 природе/ Од играчке до рачунара 
1 36 1 36 1 36 1 36 

                        УКУПНО 2 72 2 72 2 72 2 72 

    УКУПНО А + Б 21 756 22 792 22 792 2 792 

Ред. 

бр. 

ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

  Први разред Други  разред Трећи разред Четврти разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатна настава - - - - - - 1 36 

                                        ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Час  одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
 Друштвене, техничке, културне,   

 хуманитарне и спортске активн. 
1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Екскурзије 1 дан 1 дан 1 дан 1 дан 
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ПРВИ РАЗРЕД 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                         

Циљ и задаци предмета:  да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати; 

да упознају; доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Основе читања и 

писања 

 

 

 

 
 
 

Писано 

изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Књижевност 

 

 

 

Језичка култура 

 

 

73 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

35 

Припрема за почетно читање и писање штампаним словима  

Усвајање великих и малих штампаних слова 

Савладавање шчитавањаса разумевањем прочитаног. 

Изграђивање правилне технике читања и разумевања 

прочитаног. Писање писаним словима. Говорне и писане 

вежбе 

  Усавршавање логичког читања. Увођење у изражајно читање. 
 

Граматика 

Реченица, реч, глас и слово– препознавање. Уочавање улоге 

гласа у разликовању значења речи. Разликовање реченице 

као обавештења, питања и заповести изговором и 

препознавањем у тексту 

Правопис 

Употреба великог слова на почетку реченице, у писању 

личних имена и презимена, имена насеља. Правилно 

потписивање. Употреба тачке на крају реченице, место и 

функција упитника и узвичника у реченици 
 

Домаћа и школска лектира 

Читање текста 

Тумачење текста и књижевних појмова 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Препричавање, причање, oписивање 

Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске вежбе,  oртографске вежбе 

Диктат;  

Лексичке и семантичке вежбе 

Ликовна 

култура 

 

 

 

1СЈ 1.2.2.  

1СЈ 2.2.5. 

1СЈ 2.2.8. 

 1СЈ 2.2.9.     

  1СЈ 2.2.10. 

1СЈ 3.2.1. 

 

 

 

1СЈ 1.3.1.  

1СЈ 1.3.2. 

 1СЈ 1.3.3. 

1СЈ 2.3.2.  

1СЈ 2.3.7. 

 1СЈ 3.3.1. 

1СЈ 3.3.5. 

 

 

1СЈ 1.5.3. 

 1СЈ 2.5.3. 

1СЈ 2.5.4. 

1СЈ 3.5.1. 

 

1СЈ 0.1.1. 

    1СЈ 0.1.2. 

Метода почетног  читања 

и писања 

Аналитичко--синтетичка  

метода, 

вербално-текстовна 

читање и писање 

Аналитичко-синтетичка 

метода, 

Метода разговора 

Метода усменог 

излагања 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

Циљ и задаци предмета: оспособљавање ученика за усвајање елементарних знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и 

друштву; развијање ученичких способности за посматрање, опажање, логичко мишљење; усвајање основних знања о скуповима, релацијским 

односима и  пресликавању; упознавање геометријских фигура. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Предмети у простору и 

односи међу њима 

 

 

 Линија и област 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројеви,скупови,бројеви 

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење и мере 

6 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Посматрање предмета : положај и 

величина предмета. Релације међу 

предметима 

Предмети облика круга, правоугаоника, 

квадрата и троугла 

Класификација предмета према 

својствима 

Крива и права линија, затворена и 

отворена, унутрашњост и спољашњост, 

речи у , на и ван 

Спајање тачака правим и кривим 

линијама 

Дуж и употреба лењира 

 
Опис скупа навођењем чланова или 

својства.Члан скупа. Приказ скупа. 

Скупови са различитим и скупови са 

истим бројем елемената 

Цифре, читање и писање бројева. 

Приказивање и упоређивање бројева на 

бројевној правој 

Сабирање и одузимање природних 

бројева до 5 Динар и пара 

Својства скупа. Члан скупа. Приказ 

скупа. Скупови са различитим и скупови 

са истим бројем елемената 

Мерење дужине 

Свет око нас, 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1МА 1.2.1. 

1МА 2.2.1.  

1МА 2.2.2. 

 1МА 1.2.1. 

1МА 2.2.1. 

1МА 2.2.2. 

 

 

1МА 1.1.1. 

1МА 2.1.1. 

1МА 2.1.2. 

1МА 2.1.3. 

1МА 2.1.4. 

1МА 2.1.5.      

1МА 1.1.1. 

1МА 2.1.1. 

1МА 2.1.2. 

1МА 2.1.3. 

1МА 2.1.4. 

1МА 2.1.5. 

Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода писаних радова 

 

 

  Демонстрације 

Метода усменог излагања, 

Метода писаних радова 

 

 

Метода демонстрације, 

 

разговора 

Метода усменог излагања 

Метода писаних радова 

  Метода демонстрације 

 

Индивидуални 

Фронтални 

   Групни 
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Бројеви до 10 

 

 

:  

 

Бројеви до 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројеви до 100 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

Динар и пара 

Мерење дужине 

 

 

 

Цифре, читање и писање бројева. 

Приказивање и упоређивање бројева на 

бројевној правој 

 

Сабирање и одузимање природних 

бројева до 20 

Одређивање непознатог броја 

Опис скупа навођењем чланова или 

својства.Члан скупа. Приказ скупа. 

Скупови са различитим и скупови са 

истим бројем елемената 

 

 

Цифре, читање и писање бројева. 

Приказивање и упоређивање бројева на 

бројевној правој 

Сабирање и одузимање природних 

бројева до 100 

Одређивање непознатог броја 

1МА 3.1.2 

1МА 1.1.1. 

1МА 1.4.1. 

1МА 2.1.1. 

1МА 2.1.2. 

1МА 2.1.3. 

1МА 2.1.4. 

1МА 2.1.5. 

1МА 2.4.1.  

1МА2.4.2.  

1МА 3.1.2.  

1МА 3.4.1. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК         
     

Циљ и задаци предмета : Подстицање потребе за учењем страног језика;стимулисање маште креативности ,радозналости,Разговетно 

изговарање гласова;давање основних информација о себи и окружењу самостално или уз помоћ наставника;вербално и невербално реаговање 

на упутства и питања;постављање једноставних питања;учествовање у заједничким активностима на часу 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.INTRODUCTION 

 

 

2.MY BODY 

 

 

 

3.MY FAMILY 

 

 

4.MY 

CLASSROOM 

 

 

5.ANIMALS 

 

 

6.TOYS 

 

 

 

7.FOOD 

 

 

8.MY HOLIDAY 

 

 

9.FESTIVALS 

 2 

 

 

   7 

 

 

 

   9 

 

 

 

   9 

 

 

  7 

 

 

   8 

 

 

 

   9 

 

 

   7 

 

 

 5 

Упознавање са децом;разговор о енглеском 

језику;поздрављање и представљање 

 

Именовање и описивање делова тела;бројеви до 

5;давање једноставних упутства и наредби 

 

Именовање и представљање чланова уже 

породице;привлачење пажње 

 

 

Именовање школског прибора и описивање у односу на 

њихова физичкасвојства(величина);Захваљивање; 

 

 

Именовање животиња и описивање у односу на физичке 

особине(боја) 

 

Именовање и описивање играчака;Изражавање 

припадања и поседовања 

 

Изражавање става о допадању и недопадању;Именовање 

хране и пића 

 

Изражавање става о поседовању;именовање и 

описивање предмета,других живих бића,предмета у 

односу на њихова физичка својства; 

 

Упознавање других култура и традиција и обичаја 

везаних за те празнике 

Српски 

језик,музичка 

култура,ликовна 

култура 

 

Српски 

језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика 

 

Српски 

језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,свет око 

нас 

 

 

 

Српски 

језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,свет око 

нас 

 

Српски 

језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,верска 

настава 

Ученици углавном слушају и 

реагују 

 

Ученици слушају,реагују и 

почињу да говоре;слушање и 

реаговање на команде 

наставника 

 

Наставни садржаји се 

надовезују на већ обрађене 

Настава се спроводи путем 

групног рада,рада у пару и 

индивидуалног решавања 

проблема 

 

Језички садржаји се усвајау 

кроз осмишљене активности,  

вербалне и мануелне. 

 

Игре,певање у групи,цртање 

по диктату 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС  

Циљ и задаци предмета: оспособљавање деце да упознају себе, своје окружење и развијају способности за одвојен живот у њему; развијају 

основне појмове о непосредном природно-друштвеном окружењу; развијање основних елемената логичког мишљења, радозналости, 

интересовања и оспособљавање за самостално учење и проналажење; стицање елементарне научне писмености; развијање еколошке свести. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Ја и други 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жива и нежива 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оријентација у 

простору и 

времену 

 

Предмети око 

нас 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

30 

 

Ја као природно и друштвено биће 

Задовољавање својих потреба и осећања 

уважавајући потребе и осећања 

других;Амбијент у коме живим: дом, улица, 

школа, насеље 

Групације људи у окружењу и моје место у 

њима;Дечија права; Празници и обичаји; 

Саобраћај 

 

Жива природа 

Биљке и животиње (заједничке особине, 

процеси, разлике, разноврсност и значај) 

Човек као део живе природе 

Нежива природа 

Вода; Ваздух;Земљиште;Сунце 

 

Веза живе и неживе природе 

Промена положаја у простору и времену; 

Сналажење у времену 

Оријентација у простору у односу на 

карактеристичне објекте у окружењу 

 

Својства материјала ;Кретање свуда око нас; 

Кретање у различитим срединама и по 

различитим  подлогама; Покретање и 

заустављање предмета;Котрљање и клизање. 

 

 

Српски језик  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

  

 1ПД 1.5.1. 

 1ПД 1.5.2.  

 1ПД 2.5.1. 

 1ПД 3.5.1. 

 

 1ПД 1.1.2.  

 1ПД  1.1.5. 

 1ПД  2.1.1.     

 1ПД  2.1.2.  

 1ПД 3.1.1. 

 1ПД 1.4.1.  

 1ПД 1.4.2.  

 1ПД 2.4.1 

 

 1ПД 1.3.1.  

 1ПД 2.3.1 

Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода писаних радова 

 

 

 

 

Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода писаних радова 

Метода демонстрације 

 Метода разговора 

 

 

Метода усменог излагања 

Метода усменог излагања 

Метода писаних радова 

Метода демонс Метода разговора 

Метода усменог излагања 

 

Вербалне -текстовна 

Демонстративне 

Игровне активности 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци предмета: подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања у складу са карактером овог наставног 

предмета; подстицање и развијање ученичког стваралаштва. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Облици и њихови 

квалитети,односи у 

видном пољу,изглед 

употребних предмета 

 

 

 

 

Временски и просторни 

низови,светло и 

сенка,тактилност,одређени 

предмет као подстицај за 

рад 

 

 Преобликовање 

материјала или предмета 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

Облици и њихови квалитети ( цело – део, велико – 

мало, високо – ниско, ...) 

Односи у видном пољу  

( лево – десно, горе – доле, испред – иза, више – 

ниже ...) 

Изглед употребних предмета ( дизајн ) 

Облици и њихови квалитети 

 

Временски и просторни низови – цртани филм и 

стрип; Светло и сенка 

Tактилност; Одређени предмет као подстицај за рад 

–перформанс; 

 

 

Преобликовање материјала или предмета њиховим 

спајањем 

Утисци о свом и раду друге деце 

Разликовање и препознавање неких ликовних 

техника и материјала 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас 

Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

 

Метода п Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова  

Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци предмета:  развијање интересовања музичке осетљивости, креативности и оспособљавање за стицање навике слушања музике, 

подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других 

народа. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Певање песама по слуху 

Певање и извођење 

музичких игара 

 

Упознавање дечијих 

ритмичких 

инструмената и свирање 

на њима 

 

 

 

 

Слушање музике 

 

 

 

 

Стварање музике 

 

10 

5 

 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

Обрада и извођење народних, дечијих,уметничких 

песама наших и страних композитора, по слуху 

 

 

Певање песама по слуху и увођење у основе музичког. 

Поступно упознавање музичких ритмичких 

инструмената и начин свирања на њима  

Прављење дечијих инструмената (штапићи, бубањ, 

звечке, триангл, даире ) 

Аудитивно разликовање дечијих инструмената по боји 

звука. 

 

Слушање вокално-инструменталних композиција за 

децу и кратких инструменталних композиција 

различитог садржаја, као и музичких прича. 

Слушање народних песама и игара 

 

Опонашање звукова из непосредне околине спонтаном 

или договореном импровизацијом (звуци града, звуци у 

кући, у  природи); Ритмички и звучним ефектима 

креирати једноставне пратње за бројалице, песме, 

стихове користећи различите изворе звука; Смишљање 

малих ритмичких целина помоћу различитих извора 

звука; Састављање малих музиких  игара уз покрет 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

Метода учења песама по слуху, 

Метода разговора, 

Метода усменог излагања 

Демонстрација 

 

Метода учења песама по 

слуху, 

Метода разговора, 

Метода усменог излагања 

Демонстрација 

 

 

 

 

 

Метода учења песама по 

слуху 

Метода разговора, 

Метода усменог излагања 

Демонстрација 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Циљ и задаци предмета: развој моторичких способности; стицање; усавршавање и примена моторичких умења, навика и неопходних 

теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

 

Атлетика 

 

 

 

 

 

 

 Вежбе на тлу и 

справама 

 

 

 

 

Ритмичке вежбе 

и народни 

плесови 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Ходање ( у месту са опружањем колена, у кретању 

кратким и дугим корацима, у различитом ритму, уз 

правилно постављање стопала, на прстима);Трчање 

 ( трчање са препрекама, са забацивањем потколенице, са 

укрштањем ногу, брзо трчање на 20m); Поскоци у месту, у 

кретању, скок удаљ,скок увис, прескакање дуге 

вијаче;Бацање лоптице, вођење и додавање лопте;Пењање 

 

Клек ( усправ без помоћи руку, суножни на струњаче, 

једноножни, усправ, четвороножно кретање);Поваљка на 

леђима, колут напред, поваљка на стомаку); Вежбе упором 

рукама; Вежбе равнотеже (ходање по линији, по широком 

делу шведске клупе);Вежбе реквиз. (вежбе обликовања са 

палицом, обручем и вијачом, трчање, поскоци са 

реквизитима) 

 

Ритмичко ходање и трчање са променом ритма,  темпа и 

динамике уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу 

Дечији поскок;Вијача – њихање и кружење у бочној и 

чеоној равни 

Плесови: "Ја посејах лан " и једно коло по избору 

 

 

 

Свет око нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

Метода разговора 

Метода демонстрације 

  Метода практичног вежбања 

 

 

 

Метода разговора 

Метода демонстрације 

  Метода практичног вежбања 

 

 

 

 

Метода разговора 

Метода демонстрације 

  Метода практичног вежбања 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава  

 

Циљ и задаци предмета : да пружи целовит православни поглед  на свет и живот - историјски и есхатолошки (будући) 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ     ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

1.Увод 

 

 

2.Крштење 

 

3.Литургија 

 

 

4.Литургија-дело    

 свих и приношења  

свега 

 

5.Исус Христос као 

посредник између 

Бога Оца и људи-

природе 

 

 

6.Стварање света 

 

7.Човек домаћин 

света и свештеник 

природе 

8.Христос 

9.Рад 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

Сусрет и упознавање катихете и ученика; 

Упознавање са садржајима програма и 

начином рада 

 

Појам,објашњење свете тајне и њеног смисла 

 

Појам,опис  тока литургије,литургијских 

дарова учешћа свих и сваког 

 

Опис учесника у литургији и свих 

евхаристијских дарова,објашњење епископа 

као првог,поређење односа између чланова 

Цркве и удова у човечјем телу 

 

Црква-Тело Христово,Црква-заједница 

љубави,тело човека као једно у многом и 

мноштву јасном,поређење човечијег тела и 

Цркве,Христос као љубав 

 

Библијска повест о стварању света,јединство 

људског рода и света,прикладно развијање о 

свету као нашем дому и "телу",развијање 

идеје јединства човека и живог света 

-Уочавање да 

литургија није 

обичан догађај; 

 

-уочавање да се на 

литургији појављује 

Бог као заједница 

личности,Оца  

Сина и Светога 

Духа, 

 

-Упознавање 

структуре литургије 

 

 

-разликовање радњи 

на литургији 

 

 

-Уочавање да је 

Исус  Христос,иако 

физички одсутан, 

присутан на 

литургији  као плод 

наше љубави према 

њему 

 

 

Крштење треба реализовати путем 

описа ове тајне како се она врши у 

Православној Цркви,односно у ставу 

Св.Литургије. 

Тумачећи из онтолошке перспективе 

ученицима треба указати на следећи 

закључак:будући да је Бог личност да 

је за нас не схватљив,не сазнатљив,не 

сазнајан по природи,Њега апсолутно 

не можемо познати на други 

начин,осим како личност у личној 

заједници.И то у личној заједници са 

Исусом Христом,односно са 

човеком(епископом) у литургији јер 

се Бог једино преко човека открива. 

 

Ооваквој заједници предходи мењање 

човека,и односа човека према 

Богу,другим људима и 

природи,т.ј.човек је позван да Бога и 

људе гледа као личност ,а не гледа као 

личност,а не као природу,што се 

остварује кроз подвиг,на шта указује 

Крштење као улазаак у Литургију 
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ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Грађанско васпитање 

 

Циљ и задаци :  подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика; активно учествовање ученика у процесу образовања  и 

васпитања; развијање одговорности и сарадње код ученика; развијање самопоштовања и поштовања других. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА-

ЦИЈА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 I ТЕМА 

 

 

 II ТЕМА 

 

 

 III ТЕМА 

 

 

 IV ТЕМА 

 

 

V ТЕМА 

 

 

VI ТЕМА 

 

 

 

VII ТЕМА 

 

 

 

VIII ТЕМА 

2 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Олакшавање процеса адаптације на школску срединуПодстицање социјалне 

интеграције 

Откривање својих особености, међусобних разлика и 

сличности;Упознавање себе и других; Интегрисање ранијих 

искуставаРазвијање сарадње;Подстицање  изражавања и контроле 

приватних искустава ученика; Подстицање артикулације жеља и захтева 

ученика; Упознавање са  правима на развој; Подстицање социјално сазнања, 

разумевања и прихватања међусобних разлика 

Развијање креативног изражавањаПроширивање знања и умења за 

решавање индивидуалних проблемаУчење техника за превлаавање 

непријатних емоционалних стањаУчење видова самопотврђивања без 

агресивности и уз уважавање другихПодстицање развоја сазнања о себи, 

сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и 

особености, самопоштовања и самопоуздања 

Подстицање групног рада, споразумевања и сарадње 

Развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања 

сукоба са вршњацима и одраслима 

Развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања 

сукоба са вршњацима и одраслимаПодстицање социјално сазнања, 

разумевања и прихватања међусобних разлика 

Упознавање са дечјим правимаРазвијање позитивне мотивације за активним 

учешћем у раду школеПодстицање изража сопственог мишљења 

Подстицање ученика да сами процене прорам који су прошли и сопствено 

напредовање вања сопственог мишљења 

 

 

Свет око 

нас 

 

 

 

 

 

 

Свет око 

нас 

 

 

 

 

Српски 

језик 

 

 

 

 

Свет око 

нас 

Искуствено учење 

 

 

Игровни контекст који 

помаже ученицима да се 

опусте и ослободе да 

пробају различите 

видове изражавања и 

симболизације 

унутрашњих искустава, 

и да кроз игру истражују 

разноврсна, дивергентна 

решења за проблеме са 

којима се суочавају.  

 

 

Учење по моделу важан 
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ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Oд играчке до рачунара 

 

Циљ и задаци предмета : Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата,  

развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и 

уређајима; упознавање са рачунаром и његовим деловима; развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора,,.  

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Правимо 

играчке 

 

 

 

Састављамо 

фигуре 

 

 

 

 

Упзнајмо 

кућне 

апарате 

 

 

Рачунар 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

20 

 

 

 

 

5 

Употреба појединих врста материјала.  

Избор и употреба једноставног прибора и 

алата.Класификација материјала и предмета према 

одређеним параметрима.  

Прављење целине од делова (на пример, слагалице).  

 

Склапање модела од датих елемената (коцкице, дати 

делови неке целине...).  

Упознавање улога појединих управљачких делова 

(прекидачи, клизачи и тастери) кућних апарата и 

уређаја.  

 

Руковање појединим кућним апаратима и уређајима.  

Правилно постављање батерије у играчке, батеријске 

лампе, даљинске управљаче... 

 

- Саставни делови рачунара (кућиште, монитор, 

звучници, штампач, тастатура, миш) ињихова намена 

Радње мишем.  

Правилно укључивање рачунара, покретање програма  

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас 

Основни циљ предмета јесте да се кроз 

игру уводе елементи техничког и 

технолошког образовања и васпитања. 

Самостално обликујући делове за будућу 

конструкцију ученик се сусреће са 

елементима технологије. Играјући се 

конструкторским елементима стиче и 

одређено техничко искуство, а слагањем 

слике и текста стиче рачунарску 

писменост 

Наведени садржаји најпогодније се 

реализују кроз различито тематско 

повезивање у игри или функционалној 

активности која задовољава интересовање 

и потребе детета на млађем школском 

узрасту. Препоручују се креативне и 

конструктивне активности које развијају 

дечију радозналост са елементима 

логичког и критичког мишљења.  
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ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Народна традиција  

Циљ и задаци предмета: остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање 

материјалне и духовне традицијске културе свог народа у ужем и ширем окружењу. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

Питај своју баку 

 

 

 

 

 

 Радови и 

празници 

 

Зимски хлебови 

и пролећно 

биље 

 

 

 

 

 

 

    

   16 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

Ученици могу да сазнају шта баке кажу о: 

играма којих су се играле кад су биле мале, песмама које су 

певале у то време;причама које су њима њихове баке 

причале;обичајима у којима су учествовале (слава, поворке, 

бадњак, Божић, Нова година, Ђурђевдан); ручним радовима 

које су радиле као девојчице,одећи и обући, фризурама и 

украсима из њихове младости 

 

Радови у јесен ( жетва и берба) 

Обичаји везани за велике опште празнике као што су Божић 

и Ускрс 

 

Радње и предмети који прате радове и празнике у зиму ; 

Хлеб: од савлађивања самог процеса мешења хлеба, па до 

његове многоструке намене 

Радње и предмети који прате радове и празнике у пролеће  

биљке: од ђурђевданских до ивањских венчића беру и уче о 

лековитим и другим својствима биљака 

 

 

Свет око нас  

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

Српски  

језик 

 

Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 

Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 

Метода разговора 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 
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ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Здравствено васпитање                                            

Циљ и задаци предмета : Да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, 

кроз учење засновано на искуству. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

Ово сам ја 

 

 

 

  8 

 

И ја растем  

Видим, чујем, осећам  

Упознај своје тело  

Како сам дошао на свет 

 

 

 

Свет око нас 

 

 

Физичко васпитање 

 

 

Час одељенског 

старешине 

 

 

 

Садржаји се остварују на часовима 

који су у корелацији са Здравственим 

васпитањем када и наставне јединице 

тих наставних  предмета  одговарају 

датим садржајима. 

 

 

Шта знам о здрављу 

 

 

 

  8 

Моје здравље  

Ко све брине о мом здрављу  

Шта се ради у дому здравља и болници  

Тражим помоћ 

Дневни ритам   4 Један мој дан  

Организација дана 

 

Хигијена 

 

 

 10 

Лична хигијена 

. Хигијена простора  

. Мој кутак 

Исхрана и њен значај 

за здрав живот 

 

   5 

Правилна исхрана  

Животне намирнице  

Заједно за столом 
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ПРЕДЛОГ TEMА ЗА ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  

СЕПТЕМБАР 

 Добро дошли у школу ! 

 Како школа изгледа ? 

 Мењамо сваког месеца играчку (ја и моја играчка) 

 Шта да радимо да олакшамо посао редару и хигијеничарима ? 

 Како бих волео да учионица изгледа 

 Уређујемо нашу учионицу, нашу играоницу 

 Идемо у природу на излет 

 Чему служи школа 

 Велики људи- деца жељна знања: Вук Караџић, Д. Обрадовић, Ј.Ј. Змај  

 

OKTOБАР 

 Мали градитељи 

 Како да сачувамо оно што су други садили и градили 

 Шта је то добар друг 

 Зашто се деца туку ? 

 Како се проводим у школи 

 Моја породица (цртеж) 

 

НОВЕМБАР 

 Зашто човек не треба да се љути у друштвеним играма 

 (оставља се могућност пребацивања садржаја предвиђених у другим 

месецима) 

 

ДЕЦЕМБАР 

 По коме се зове наша школа 

 Упознајмо школску библиотеку 

 Да ли гледамо дечје емисије, ТВ серије 

 Кад се играју и воле деца 

 Да ли ћемо заборавити школу на распусту, колико смо је заволели? 

 Поклон изненађење! Како обрадовати укућане за Нову годину 

 Како ћемо прославити Нову годину 

 

ЈАНУАР 

 Моја књига, моја бајка 

 Зима, зима, е па шта је! Да ли се плашим грудве снега ? 

 Куда на распуст 

 Прослављамо Светог Саву 

 

ФЕБРУАР 

 Испричаћу вам шта сам доживео 

 Играмо се математиком 

 Који смо филм гледали на распусту 

 Кога или чега се бојим 

 Како да разбијем страх? 

 Како сам брату, сестри или другу помогао када се плашио нечега ? 

 Како се слажем са братом или сестром 
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МАРТ 

 Март је ту ! Како волимо маме и тате (8. март) 

 Како се бака и ја волимо? (8. март) 

 Друг чува тајну. Шта нам ради споменар 

 Да ли учитељ чува тајну ? 

 

АПРИЛ 

 Да пресликамо нашег друга (весели састанак) 

 Радимо, садимо у дворишту. Како да помогнемо биљци да порасте ? 

 Шта би ново волео да радимо на сусрету нашег одељења? 

 

МАЈ  

 Колико волимо животиње  

 Са лоптом у природу 

 Покажи шта знаш 

 Цмотра „Извор живе речи“ 

 Шта значи моја оцена ? Да ли сам задовољан њом ? 

 

 ЈУН 

 Волимо ли да читамо? 

 Шта ћемо радити за распуст? 

 Данас смо завршили први разред 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 ПРЕДМЕТ:Српски језик  

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Основе читања 

и писања 

 

 

 

Језик 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 

 

 

Језичка култура 

 

 

 

 

Усвајање великих и малих штампаних слова 

Савладавање шчитавања са разумевањем прочитаног;Изграђивање правилне 

технике читања и разумевања прочитаног ; Писање писаним словима; Говорне и 

писане вежбе, Усавршавање логичког читања; Увођење у изражајно читање 

 

Граматика: Реченица, реч, глас и слово– препознавање;Уочавање улоге гласа у 

разликовању значења речи;Разликовање реченице као обавештења, питања и 

заповести изговором и препознавањем у тексту 

Правопис: Употреба великог слова на почетку реченице, у писању личних имена 

и презимена, имена насеља; Правилно потписивање;Употреба тачке на крају 

реченице, место и функција упитника и узвичника у реченици 

 

Читање текста 

Тумачење текста и књижевних појмова 

 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Препричавање, причање, описивање 

Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске вежбе; Ортографске вежбе 

Диктат, лексичке и семантичке вежбе 

 

Метода почетног читања и писања 

 

Аналитичко-синтетичка метода, 

 

Метода разговора, 

 

   Метода усменог излагања 

 

 

 

Метода читања и рада на тексту 

Аналитичко-синтетичка метода, 

Метода разговора, 

  Метода усменог излагања 

 

Метода почетног читања и рада на тексту 

Аналитичко-синтетичка метода, 

Метода разговора, 

  Метода писменог излагања 
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ПРЕДМЕТ: Математика  

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Предмети у простору и 

односи међу њима 

 

Линија и област 

 

 

Бројеви, скупови, 

бројеви до 5 

 

 

Мерење и мере 

Бројеви до 10 

 

 

Посматрање предмета : положај и величина предмета. Релације међу предметима; 

Предмети облика круга, правоугаоника, квадрата и троугла;  

Класификација предмета према својствима 

Крива и права линија, затворена и отворена, унутрашњост и спољашњост, речи у, 

 на и ван 

Спајање тачака правим и кривим линијама; Дуж и употреба лењира 

Опис скупа навођењем чланова или својства.Члан скупа. Приказ скупа. Скупови са 

различитим и скупови са истим бројем елемената Цифре, читање и писање бројева. 

Приказив и упоређивање бројева на бројевној правој;Сабирање и одузимање до 5 

Динар и пара 

Мерење дужине 

Опис скупа навођењем чланова или својства.Члан скупа. Приказ скупа. Скупови са 

различитим и скупови са истим бројем елемената 

Цифре, читање и писање бројева. Приказивање и упоређивање бројева 

 

Вербално -текстовне 

Илустративно -демонстративне 

Вербално -текстовне 

 

 

Вербално -текстовне 

Илустративно -демонстративне 

 

 

 

Вербално -текстовне 

Илустративно -демонстративне 
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ПРЕДМЕТ: Енглески језик  

 

1.INTRODUCTION 

(Упознавање саученицима,поздрављање и представљање) 

 

2.MY BODY 

(делови тела,боје-плава жута,зелена,бројеви до 5) 

 

3.МY FAMILY 

(именовање  чланова породице) 

 

4.MY CLASSROOM 

(школски прибор:књига,оловка,хемијска,гумица;велико-мало) 

 

5.ANIMALS 

(именвање животиња-пас,мачка,коњ,зец;бројеви до 10;боје-браон ,розе,љубичаста,наранџаста) 

 

6.TOYS 

(играчке :лутка,лопта,брод,змај,ауто) 

 

7.FOOD 

(храна и пиће;ја волим-ја не волим) 

 

8.REVISION 

(понављање вокабулара из првог разреда) 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Хорска,групна и индивидуална понављања речи и израза као и стална вежбања су наставне технике 

које ће бити заступљене.Језик који се увежбава биће употребљен у контексту који одговара 

потребама и имнтересовањима ученика.Најпре ће одговарати на задате налоге покретом или мимком 

а затим ће давати кратке одговоре.Уџбеник је најважније визуелно средство за увежбавање 

градиваФлеш картице се користе да на брз ,занимљив начин увежбају садржаји. 
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ПРВИ РАЗРЕД 

ДРУГИ РАЗРЕД 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                          

 

Циљ и задаци предмета : да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно 

изражавати; да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из 

српске и светске баштине 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

103 

 

 

 

Граматика 

Уочавање и препознавање реченице и 

разумевање главних реченичних делова 

Овладавање техником читања и писања 

латиницом 

Правопис 

Упознавање са морфолошким и фонетским 

појмовима 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

 

1СЈ 1.2.1., 

1СЈ 1.2.2., 

1СЈ  1.2.5., 

1СЈ 1.2.6., 

1СЈ 1.2.8., 

1СЈ 1.3.4., 

1СЈ 1.3.7., 

1СЈ 1.3.9., 

1СЈ 1.4.3. 

1СЈ 2.2.1., 

1СЈ 2.2.3., 

1СЈ  2.4.5., 

1СЈ 2.4.6., 

1СЈ 2.4.8., 

1СЈ 3.2.1., 

1СЈ 3.4.2., 

1СЈ 3.4.4. 

Индивидуални 

Фронтални 

 Групни 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

 Аналитичко-синтетичка 

Читање 

Писање 

Слушање 

Разговор 

Уочавање Читанка 

Наставни листови; Српски језик и 

култура изражавања; 

Аудио-визуелна средства 

 

 

 

Књижевност 
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Домаћа лектира 

Школска лектира 

Читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови 

Оспособљавање за успешно служење 

књижевним језиком 

Развијање осећања за аутентичне,естетске 

вредности у књижевној уметности 

Усвајање књижевних функционалних појмова 

Мотивисање,подстицање и усмеравање на 

 

 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

 

1СЈ  1.5.1., 

1СЈ 1.5.2., 

1СЈ 1.5.4. 

1СЈ  2.5.3., 

1СЈ 2.5.5., 

1СЈ  2.5.6. 

1СЈ  3.5.2 

Индивидуални, фронтални, групни  

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

Аналитичко-синтетичка 

Читање, писање, слушање 

Разговор 

Уочавање, описивање, рецитовање   

Препричавање, причање   

Читанка 

Избор дела из домаће лектире 

   Наставни листови 
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 читање лектире 

 

 

 

 

Језичка 

култура 

 

 

  

 

 

36 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 

Препричавање 

Причање 

Описивање 

Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске вежбе 

Ортографске вежбе 

Оспособљавање за усмено и писмено 

препричавање, причање и описивање 

Увежбавање правилног изговора речи и 

краћих реченица 

Провера тачности запамћивања и усвојености 

правописних правила 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

Свет око нас 

 

 

1СЈ 0.1.1., 

1СЈ 0.1.2. 

1СЈ 2.3.1., 

1СЈ 2.3.2., 

1СЈ 2.3.3., 

1СЈ 2.3.10. 

1СЈ 3.3.2., 

1СЈ 3.3.3 

Индивидуални 

Фронтални 

Групни 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

Аналитичко-синтетичка 

Читање 

Писање 

Слушање 

Разговор 

Читанка 

Наставни листови 

Српски језик и култура изражавања 

Аудио-визуелна средства 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :  МАТЕМАТИКА  

 

Циљ и задаци предмета :  оспособљавање ученика за усвајање елементарних знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу 

и друштву,  за преимену усвојених математичких знања 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

Природни 

бројеви  

До сто 

 

 

 

 

 

 

 

 142 

 

 

Сабирање и одузимање природних бро- јева 

до100 (с прелазом преко десетице) 

Комутативност и асоцијативност сабирања 

Множење и дељење природних бројева и 

знаци 

Изрази 

Одређивање непознатог броја у једнакостима 

Појам половине 

Савладавање сабирања и одузимања до 100 

Схватање множења као сабирање једнаких 

сабирака 

Упознавање и коришћење термина и 

знаковаУпознавање операције дељења и 

коришћење термина и знакова 

Употреба слова као ознаку за непознати број 

 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

 

 

1МА 1.1.1.,  

1МА 1.1.4.  

1МА 2.1.1., 

1МА 2.1.3., 

1МА 2.1.4. 

1МА 3.1.1., 

1МА 3.1.2., 

1МА 3.1.3. 

Индивидуални, фронтални 

Рад у паровима 

Групни 

Метода разговора 

Метода писаних радова 

Илустративно демонстративна 

Хеуристичка 

Вербално текстовна 

Слушање, разговор, посматарање 

Решавање задатака 

Ученички дидактички материјал 

Уџбеник 

Припремљени наставни листићи 

Графофолије 

Образовни софтвер 

 

 

 

 

Линије и 

геометријска тела 
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Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке 

Упоређивање предмета по облику, ширини, 

висини и дебљини 

Дуж, полуправа и права 

Отворена и затворена изломљена линија и 

њихово цртање 

Уочавање и цртање правоугаоника и 

квадрата на квадратној мрежи 

Стицање одређене спретности у цртању 

праве, дужи, кривих и изломљених линија 

Уочавање и цртање правоугаоника и 

квадрата на квадратној мрежи 

Упознавање са основним одликама  

геометријских тела 

 

 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

 

 

 

 

1МА 1.2.2., 

1МА 1.2.3. 

1МА 2.2.1., 

1МА 2.2.2. 

 

Индивидуални, фронтални 

Рад у паровима, групни 

Метода разговора 

Метода писаних радова 

Илустративно демонстративна 

Хеуристичка, вербално текстовна 

Слушање, разговор, посматарање 

Решавање задатака, цртање 

Правилна употреба прибора 

Ученички дидактички материјал 

Уџбеник 

Припремљени наставни листићи 

Графофолије, образовни софтвер  

Прибор за цртање 
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Мерење и мере 

 

 

15 

Мерење дужи помоћу метра, дециметра и 

центиметра 

Мере за време: час, минут, дан, седмица 

месец 

Однос између јединица упознатих мера 

Упознавање и примена мере за дужину 

Упознавање и примена мере за време 

Српски језик 

Ликовна 

Култура 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

 

 Индивидуални, фронтални 

Рад у паровима, групни 

Илустративно демонстративна 

Хеуристичка, вербално текстовна 

Слушање, разговор, посматарање 

Решавање задатака, цртање 

Правилна употреба прибора 

Наставни листићи, графофолије 

Образовни софтвер, календар 

   Прибор за цртање,модел часовника 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    

Циљ и задаци предмета : Разговетно изговарање гласова,давање основних информација о себи и окружењу; богаћење језика познајући другог; 

подстицање потребе за учење страних језика; развијање позитивних осећања према језику који се учи; разумевање других култура и 

традиција; оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом облику. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

1.INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

2.MY FACE 

 

 

 

3.ANIMALS 

 

4.MY TOYS 

 

5.FOOD 

 

 

 

6.MY BODY 

 

 

7. MY HOUSE  

 

8.MY CLOTHES 

 

9.MY PARTY 

 

8.FESTIVALS 

4 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

  

 

8 

 

8 

 

 8 

 

 

 

 8 

 

 

 8 

 

9 

 

 8 

 

 3 

Понављање градива пређеног у првом разреду 

Разговор који мотивише ученике да уче енглески 

(тв, филмови, игрице на енглеском, путовања) 

Представљање на енглеском;боје 

Бројеви од 1 до 10 

Предмети у учионици 

 

Делови лица и главе 

Израз:  Ја сам... 

Постављање питањa 

 

Представљање дивљих животиња 

 

Омиљене играчке и активности са њима 

 

Оброци;избор хране и пића;воће и поврће;навике 

и укуси у вези са храном:изражавање става о 

допадању и недопадању 

 

Делови тела: ноге, руке, стопала, шаке,... 

Израз:  Ја имам... 

 

Просторије у дому и активности са њима 

 

Одевни предмети и обућа 

 

Представљање домаћих животиња;тражење и 

давање информација о поседовању 

Честитање и именовање празника 

Српски језик, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

математика 

 

 

 

Српски језик, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

свет око нас 

 

 

 

Српски језик, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

свет око нас 

 

Српски језик, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

Српски језик, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

свет око нас 

Српски језик, 

музичка култура, 

Верска настава 

 

Ученици слушају,реагују и почињу 

да говоре;слушање и реаговање на 

захтеве наставника 

Наставни садржаји се надовезују на 

већ обрађене 

Настава се спроводи путем групног 

рада,рада у пару и индивидуалног 

решавања проблема 

Језички садржаји се усвајау кроз 

осмишљене активности вербалне и 

мануелне 

Игре,певање у групи,цртање по 

диктату 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС    

 

Циљ и задаци предмета :  оспособљавање деце да упознају себе, своје окружење и развију способност за одвојен живот у њему; да развијају 

основне појмове о непосредном природно друштвеном окружењу; оспособљавају се за самостално учење, стицање елементарне научне 

писмености; развијају еколошку свест. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

Природа око 

нас 
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Жива природа: Заједничке особине,процеси, 

разлике, разноврсност и значај живих бића; 

Човек као део живе природе 

Нежива природа 

Вода; Ваздух; Сунцу; Земљиште 

Веза живе и неживе природе 

Усвајање основних знања о живој и неживој 

природии њиховој међусобној повезаности 

Подстицање дечијих интересовања, питања 

идеја и одговора 

 

Српски језик 

 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

 

 

1ПД 1.1.1., 

1ПД 1.1.2., 

1ПД 1.1.3., 

1ПД 1.1.5., 

1ПД 1.2.1., 

1ПД1.2.2., 

1ПД 1.2.3. 

1ПД 2.1.1., 

1ПД.2.1.2.,    

1ПД 2.1.4., 

1ПД 2.2.3., 

1ПД 3.1.1. 

 Индивидуални, фронтални, групни 

Метода разговора 

Усменог излагања 

Метода писаних радова 

Метода демонстрација 

Посматрање, описивање 

Бележење, експериментисање 

Упоређивање,решавање проблема 

Уџбеник;Слике 

Изабрани текстови,енциклопедија 

Шематски прикази 

Образовни софтвер 

Табеларни прикази 

 

 

Заједно са 

другима 

 

 

18 

Насеља 

Рељеф 

Правила понашаља у групи 

Сналажење у насељу 

Саобраћај 

Упознавање основних карактеристика 

насеља, облика рељефа;Упознавање са 

правилима понашања у групи; са правима и 

обавезама;врстама саобраћај саобраћајним 

средствима и правилима понашања у 

саобраћају; Развијање одговорног односа 

према окружењу 

 

Српски језик 

 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

 

1ПД 1.5.1., 

1ПД 1.5.2., 

1ПД 1.6.2., 

1ПД1.6.4. 

1ПД 2.5.1., 

1ПД 2.5.2., 

1ПД 2.6.5. 

1ПД 3.5.2. 

 Индивидуални, фронтални, групни 

Метода разговора, 

Метода усменог излагања 

Метода писаних радова 

Метода демонстрација 

Посматрање, описивање 

Бележење, експериментисање 

Упоређивање,решавање проблема 

Уџбеник;Слике 

Изабрани текстови,енциклопедија 

Шематски прикази 

Образовни софтвер 

Табеларни прикази 

 

 

Предмети око 

16 Човек ствара; Исти и разноврсни материјали 

и њихова својства;Понашање материјала под 

дејством различитих утицаја 

 

Српски језик 

 

 

1ПД 1.3.1., 

1ПД 1.3.2., 

1ПД 1.3.2, 

  Индивидуални, фронтални, групни 

Метода разговора, 

Метода усменог излагања 

Метода писаних радова 
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нас 

 

 

 

 

 

Наелектрисање и електрична проводљивост 

материјала 

Подстицање уочавања узрочно последичних 

веза, појава и процеса на основу различитих 

параметара 

Упознавање карактеристика различити 

материјала;Подстицање и развијање 

истраживачке активности деце 

Ликовна 

култура 

 

Музичка 

култура 

 

1ПД 1.3.3., 

1ПД 1.3.5., 

1ПД1.3.6. 

1ПД 2.3.1. 

1ПД 3.3.1. 

 

Метода демонстрација 

Посматрање, описивање 

Бележење, експериментисање 

Упоређивање,решавање проблема 

Уџбеник;Сликe, iзабрани текстови , 

Шематски прикази, енциклопедија, 

oбразовни софтвер,табеларни прикази 

 

 

 

Сналажење у 

времену и 

простору 

 

 

 

 

11 

Дан 

Кретање у простору и времену 

Брзина кретања 

Мерење времена 

Годишња доба 

Оспособљавање за сналажење у простору и 

времену 

Упознавање са различитим облицима 

кретања и њиховим карактеристикама 

Српски језик 

 

Ликовна 

култура 

 

Музичка 

култура 

 

 

1ПД 1.4.2.,  

 

1ПД 1.4.4. 

 

 1ПД 1.4.5.  

 

1ПД 2.4.1. 

  Индивидуални, фронтални, групни 

Метода разговора, 

Метода усменог излагања 

Метода писаних  и практичних радова, 

демонстрације 

Посматрање, описивање 

Бележење, експериментисање 

Упоређивање,решавање проблема 

 Уџбеник; слике, изабрани текстови 

Е енциклопедија, шематски прикази  

Образовни софтвер, табеларни прикази 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци предмета : подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања у складу са карактером овог наставног 

предмета; подстицање и развијање ученичког стваралаштва. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

Кретање облика 

у простору, 

светлост, 

сценски 

простор 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Кретање више и једног облика у простору (појмови-

кретање, простор) 

Природна и вештачка светлост (силуета, сенка, фигура, 

позадина) 

 Израда маске, костима и сцене (амбијент, сцена) 

 

 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

Математика 

 

Схватање ликовно-визуелног рада као 

израз индивидуалног осећања, доживљаја 

и стваралачке имагинације 

Опажају, сећају се, објашњавају и 

реконструишу појаве и ситуације 

   Индивидуални, фронтални, групни 

Рад у паровима 

Илустративно-демонстративна 

Метода практичних радова 

Уочавање, посматрање, стварање 

Цртање, бојење, лепљење, кројење 

Уџбеник, колаж папир, маказе,лепак, 

боје, фото албуми 

Лепо писање са 

калиграфијом 

контраст, 

разне врсте 

знакова  и 

симбола 

 

 

 

 

16 

Писање слова у складу са графичким принципима( 

латиница,ћирилица) 

Природни и вештачки облици 

Контраст 

Печат, грб, симболи, словни и нотни знаци 

Развијање навике лепог писања 

Развијање осетљивости за лепо писање 

Стицање искуства о контрасту облика и карактера 

облика 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

Математика 

 

Индивидуални, фронтални, групни Рад у 

паровима 

Илустративно-демонстративна 

Метода практичних радова 

Метода писања 

Уочавање, посматрање, стварање 

Цртање, бојење 

Лепо писање, слагање, разлагање 

Уџбеник, колаж папир, маказе 

Лепак, боје, природни и вештачки 

облици, папир за писање 

Индивидуално 

коришћење 

различитих 

материјала и 

употребних    

     предмета, 

   замишљања 

     и спајање 

 

 

 

  40 

Једнобојна композиција употребних предмета (клолаж, 

једнобојан) 

Вербални опис, текст фотографија 

Преобликовање материјала или предмета њиховим 

спајањем (везивање) 

Оријентациони избор  ликовних дела и споменика 

културе 

  Стицање искуства о коришћењу материјала за рад 

Стицање искуства о визуелним знаковима, опажањима 
облика у кретању и рекомпоновању 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

Математика 

Индивидуални, фронтални, групни, рад у 

паровима 

Илустративно-демонстративна 

Метода практичних радова 

Метода обликовања и везивања 

Уџбеник, колаж папир 

Маказе, лепак, боје 

Природни и вештачки облици 

Папир за писање 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ и задаци предмета : развијање интересовања музичке осетљивости, креативности и оспособљавање за стицање навике слушања музике, 

подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;  упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других 

народа. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Певање песама (учење по слуху,певање и извођење 

музичких игара, певање једноставних модела песама и 

наменских песама) 

Свирање (пратње за бројалице, песме, игре на различитим 

изворима звука 

Увођење ученика у основе музичке писмености 

Певање дечијих  песама различитог садржаја и 

расположења и бројалица по слуху 

Свирање на дечијим музичким инструментима 

Српски 

језик 

Ликовна 

култура 

 

Свет око нас 

Математика 

Фронтални, индивидуални, групни 

Метода учења песама по слуху 

Метода разговора,  усменог излагања 

Метода демонстрације 

Певање, слушање 

Уџбеник, музички ЦД уз уџбеник 

Касетофон 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

8 

Слушање вокално-инструменталних композиција за децу, 

инструменталних композиција различитих садржаја и 

музичких прича 

Слушање народних песама и игара 

Слушање вредних дела уметничке и народне музике 

Оспособљавање ученика да наведу примере присуства 

музике у свакодневном животу 

Српски 

језик 

Ликовна 

култура 

 

 Свет око нас 

 

Математика 

Фронтални, индивидуални, групни 

Метода учења песама по слуху 

Метода разговора,  усменог излагања 

Метода демонстрације 

Певање, слушање 

Уџбеник, музички ЦД уз уџбеник 

Касетофон 

 

 

 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

8 

Опонашање звукова из непосредне околине 

Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне 

пратње за бројалице, песме, приче, стихове, музичке игре 

Креирање покрета уз музику 

Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих 

извора звука 

Свирање на дечијим музичким инструментима 

Извођење дечије народне и уметничке музичке игре 

Српски 

језик 

Ликовна 

култура 

 

Свет око нас 

Математика 

Фронтални, индивидуални, групни 

Метода учења песама по слуху 

Метода разговора,  усменог излагања 

Метода демонстрације 

Певање, слушање, извођење 

Уџбеник, музички ЦД уз уџбеник 

Касетофон, дечији инструменти 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета : развој моторичких способности; усавршавање и примена моторичких умења 

. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

Атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Ходање ( у месту са опружањем колена, у кретању 

кратким и дугим корацима, у различитом ритму, уз 

правилно постављање стопала, на прстима) 

Трчање ( трчање са препрекама, са забацивањем 

потколенице, са укрштањем ногу, брзо трчање на 20m); 

Поскоци у месту, у кретању, скок у даљ, скок увис, 

прескакање дуге вијаче, Бацање лоптице 

Правилно држање тела 

Развој и усавршавање моторичких способности у свим 

природним облицима кретања у различитим условима 

Стицање и развијање свести о чувању здравља 

Развијање координације, гипкости, равнотеже и 

експлозивне снаге 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Математика 

Музичка 

култура 

Фронтални, индивидуални,групни 

Рад у паровима 

Метода разгова 

Метода демонстрације 

Метода практичног вежбања 

Ходање, трчање, скакање 

Бацање, пењање, играње 

Вијаче 

Лопте 

Палице 

Обруч 

Чуњеви 

Шведска клупа 

Струњаче 

 

 

Вежбе на тлу и 

справама 
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Вежбе из  упора рукама 

Вежбе равнотеже (ходање на тлу и греди) 

Вежбе реквизитима (вежбе обликовања са палицом, 

обручем и вијачом, трчање, поскоци са реквизитима) 

Колут напред и колут назад 

Правилно држање тела;Развој и усавршавање моторичких 

способности у свим природним облицима кретања у 

различитим условима; Стицање и развијање свести о 

чувањуздравља; Развијање координације,гипкости, 

равнотеже и експлозивне снаге 

Српски језик 

 

Ликовна 

култура 

 

Свет око нас 

Математика 

Музичка 

култура 

Фронтални, индивидуални,групни 

Рад у паровима 

Метода разгова, демонстрације 

Метода практичног вежбања 

Ходање, трчање, скакање 

Бацање, пењање, играње 

Вијаче, лопте 

Палице, обруч 

Чуњеви, шведска клупа, струњаче 
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Ритмичке 

вежбе и 

народни 

плесови 

 

 

20 

Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, темпа и 

динамике уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу 

Дечији поскок са двокораком 

Вијача – њихање и кружење у бочној равни-назад-напред;   

Плесови:" Ми смо деца весела"   и једно коло по избору 

Правилно држање тела;Развој и усавршавање 

моторичких способности; Развијање координације, 

гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; Стварање 

услова за социјално прилагођавање ученика на 

колективан живот и рад; Развијање кординације покрета 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Математика 

Музичка 

култура 

Фронтални, индивидуални,групни 

Рад у паровима 

Метода разгова, демонстрације 

Метода практичног вежбања 

Ходање, трчање, скакање, пењање 

Играње 

Вијаче, лопте, палице,обруч 

Чуњеви, шведска клупа 

Струњаче Музички CD 

Касетофон 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава 

Циљ и задаци предмета : да развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ               ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Литургија-

откривање људима 

Бога који је 

заједница личности 

 

2.Постојање 

природе је израз 

љубави Бога и 

човека 

3.Бог је створи 

освет да са њим има 

вечну зједницу 

љубави преко 

човека и да 

човек буде вечно и 

непоновљиво биће 

 

  20 

 

 

12 

 

 

4 

Бог је заједница личности,Сина и 

Светога Духа : Литургија као 

икона будућег века, Царства 

Божијег, Литургија-откривање 

Бога, структура Литургије-Цркве 

Љубав према Христу чинимо да је 

он прусутан међу нама на 

Литургији и ако је физички 

одсутан 

Православна иконографија 

показује свет  и човека у будућем 

веку 

Уочавање да Литургија 

није обичан догађај; 

 Уочавање да се на 

Литургији појављује Бог 

као заједница личности : 

Оца, Сина и Светога Духа; 

Познавање структуре 

литургије 

Разликовање радњи на 

литургији. 

Уочавање да је Исус 

Христос, иако физички 

одсутан, присутан на 

Литургији као плод наше 

љубави према њему 

 Развијање свести да је Бог заједница личности  

и да се открива у свету преко литургијске 

заједнице људи; 

Ово остварити преко учениковог конкретног   

упознавања са Литургијом и њеном структуром; 

Указати на елементе по којима се Литургија 

разликује од свакодневног живота; 

Показати да су личности 

слобода,остваривијединопреваљубавипремадру

гимљудима.Утусврхутребакориститипричекоју

дате у наведеномуџбенику,илињимасличне. 

Иконесликајубудућестањељуди и природе у 

ЦарствуБожијем.истојесадржано и у 

житијамасветих. 

ПравославниохрамархитектонскихосликаваЦаа

рствоБожије и његовуструктуру. 

Указатинаприсутностцелинеоногаштосеслика,д

абисепоказаларазликаизмеђусадашњегвека и 

будућег. 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :  Грађанско васпитање 

Циљ и задаци предмета : подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика;активно учествовање ученика у процесу образовања  

и васпитања; развијање одговорности и сарадње код ученика; развијање самопоштовања и поштовања других. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

I ТЕМА 

 

2 

 

Упознавање ученика са садржајем предмета и 

начином раа 

Сусрет родитеља, наставника и ученика 

Олакшавање процеса адаптације на школску 

средину 

Подстицање социјалне интеграције 

 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

 

Фронтални, индивидуални, групни 

  Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

  Метода практичних радова 

Дидактич. материјал: фломастери 

маркери, апликације, лепак, маказе и 

други приручни материјал 

ЦД,ДВД плејер, компјутер 

II ТЕМА 5 

Репортери 

Поносим се што 

Изражавање захвалности другоме 

Развијање сарадње;Развијање и неговање основних 

људских вредности; Развијање креативно 

изражавања; Подстицање развоја самосвести, 

самопоштовања и уважавања других 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Мет.практичних радова 

фломастери маркери, апликације, 

лепак, маказе и други приручни 

материјал 

III ТЕМА 5 

Речник осећања, како се ко осећа, о стиду и срамоти 

Љубомора, кривица, ја и љубав, моје потребе 

Препознавање и именовање различитих 

осећања;Уочавање ефеката оптужујућих 

порука;Откривање заштитне улоге стида и начине 

превазилажења осећања стида;Препознавање 

осећања  и потреба у основи љубоморе и 

изражавање на конструктивнији начин; Превођење 

осуде о себи у позитивни програм; Ослобађање у 

изражавању и доживаљају љубави 

Уочавање различитих начина за задовољавање 

потреба и жеља 

 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Мет.практичних радова 

фломастери маркери, апликације, 

лепак, маказе и други приручни 

материјал 
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IV ТЕМА 4 

Како да кажем 

Слушање и неслушање 

Да ли се  чујемо 

Чујем ти срце 

Развијање комуникативне способности, вербалне и 

невербалне комуникације, вештина ненасилне 

комуникације 

Упознавање разлика између насилног и ненасилног 

изражавања; Упознавање са техником активног 

слушања, саосећајним 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Мет.практичних радова 

фломастери маркери, апликације, 

лепак, маказе и други приручни 

материјал 

V ТЕМА 4 

Кад ја нећу; Посредовање у сукобу између дечака и 

девојчи Посредовање у сукобу ученика истог 

пола;Посредовање у сукобу између родитеља и деце 

Оспособљавање ученика за примену вештина 

ненасилне комуникације, Разллучивање факта, 

осећања и потреба сукобљених страна, Налажење 

конструктивног решења 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Мет.практичних радова 

фломастери маркери, апликације, 

лепак, маказе и други приручни 

материјал 

VI ТЕМА 4 

Породично стабло 

Жирафе у учионици 

Шта се коме допада 

Шта можемо да урадимо 

Оспособљавање ученика да упознају непосредно 

друштвено окружење и сопствено место у њему и да 

активно доприносе развоју школе по мери детета 

Упознавање са родбинским везама и видовима 

понашања који могу да их ојачају или 

ослабе;Упознавање ефеката наредби и 

захтева;Подстицање активног учешћа у школском 

животу 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Мет.практичних радова 

фломастери маркери, апликације, 

лепак, маказе и други приручни 

материјал 
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VII ТЕМА 5 

Дечја права; Моја одговорност Кад деца крше дечја 

права;Кад родитељи крше дечја праваКад одрасли у 

школи крше дечја права; Различити смо али су нам 

права иста 

Оспособљавање ученика да упознају и уважавају 

дечја права и да буду способни да активно учествују 

у њиховом остваривању 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Мет.практичних радова 

фломастери маркери, апликације, 

лепак, маказе и други приручни 

материјал 

VIII 

ТЕМА 
5 

Ја то већ умем 

Шта кад се то деси 

Мој омиљени јунак из приче, бајке, филма 

Сарадња 

Развијање и неговање основних људских вредности 

Развијање креативног изражавања 

Подстицање сарадње 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Мет.практичних радова 

фломастери маркери, апликације, 

лепак, маказе и други приручни 

материјал 

IX ТЕМА - 

Евалуација 
2 

Ја пре, ја после 

Презентација резултата рада родитељима 

Подстицање ученика да сами процене прорам који 

су прошли и сопствено напредовање 

српски језик 

музичка култура 

ликовна култура 

свет око нас 

физичко васпитање 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Мет.практичних радова 

фломастери маркери, апликације, 

лепак, маказе и други приручни 

материјал 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Од играчке до рачунара 

Циљ и задаци предмета : развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара; 

развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и 

уређајима;упознавање са рачунаром и његовим деловима; 

ТЕМА 

 

Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

Апарати, 

уређаји,   

2 

Употреба појединих врста материјала 

Избор и употреба једноставног прибора и алата 

Класификација материјала и предмета према 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Разговор ;Практична активност 

Игра; Демонстрација; 

Учење помоћу открића и решавања проблема  

Партиципативна;  стваралачка 

Хартија,фолија,глина,лењир, 
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играчке одређеним параметрима Математика 

Музичка култура 

троугао,оловка,бојице,лепљива трака,лепак, 

канап, гумице, маказе,хефталица 

Делови 

рачунара 
2 

Саставни делови рачунара и њихова намена: 

кућиште, монитор, звучници. штампач, миш, 

тастатура,  

Радње мишем, показивање клик, двоклик, 

премештање 

Укључивање и искључивање рачунара,  

Тастатура, њени делови, врсте тастера 

 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Математика 

Музичка култура 

Енглески језик 

Разговор, практична активност 

Игра , демонстрација 

Учење помоћу открића и решавања проблема 

Партиципативна, стваралачка   

Кућиште, монитор, миш 

Тастатура , звучници 

Штампач .  каблови 

Употреба 

програма 
8 

 

Употреба готових програма 

Програми за забаву 

Програми за учење 

Српски језик 

 Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Музичка култура 

Енглески језик 

Разговор ; практична активност 

Игра;учење помоћу открића и решавања 

проблема; Демонстрација; 

Партиципативна Стваралачка 

ЦД, ДВД, Компјутерски програми  појединих 

предмета 

Графичко 

окружење 
8 

Елементи графичког радног окружења  

прозор,  

икона,  

дугме,... 

Руковање прозорима и иконама. 

Покретање програма са CD-a.  

Готови програми (за забаву и учење). 

Српски језик 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Музичка култура 

Енглески језик 

Разговор ; Практична активност 

Игра;Учење помоћу открића и 

решавањапроблема 

,демонстрација; 

Партиципативна Стваралачка 

Рачунар,Штампач,Каблови ЦД и ДВД, 

готови програми 

Употреба 

периферијск

их уређаја 

8 

Употреба скенера 

Употреба дигиталног фотоапарата 

Употреба штампача 

Српски језик 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Музичка култура 

Енглески језик 

Разговор ;Практична активност 

Игра;Учење помоћу открића и решавања 

проблема 

Демонстрација, партиципативна Стваралачка, 

рачунар, штампач, Каблови ЦД и ДВД, готови 

програми, скенер,дигитални фотоапарат 

Програм за 

обраду 

текста 

6 

Упознавање са Microsoft Wordom 

Писање кратких текстова у Wordu 

Основне команде едитовања текста 

Увожење графичких елемената 

Меморисање фајлова 

Штампање 

Српски језик 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Музичка култура 

Енглески језик 

Рачунар, програм за обраду текста 

Разговор ;Практична активност 

Игра;Учење помоћу открића и решавања 

проблемаДемонстрација; 

Партиципативна Стваралачка 

Штампач, Готови програми 
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Мини 

пројекти 
2 

 

Израда честитки 

Израда позивница за рођендан 

Српски језик 

 

Ликовна култура 

 

Свет око нас 

Математика 

Музичка култура 

Разговор ;Практична активност 

игра;учење помоћу открића  

и решавања проблема 

Демонстрација;партиципативна, стваралачка, 

рачунар, штампач, каблови ЦД и ДВД  

Готови програми,  скенер, дигитални 

фотоапарат 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Народна традиција  

Циљ и задаци предмета: упознавање раѕлика између отвореног и затвореног простора, настањивог и ненастањивог простора, упознавање 

различитих облика становања, упознавање структуре традиционалне куће 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

Биљке 

 

 

18 

Гајене биљке 

Негајене биљке 

Лековите биљке 

Усвајање знања о различитим врстама биљака и 

њиховим својствима 

Схватање значаја биљака за живот и здравље људи 

Српски језик 

 Ликовна култура 

Свет око нас 

Математика 

Музичка култура 

 

Фронтални, индивидуални, групни 

Рад у паровима 

Метода разговора,  усменог излаг. 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 

Посматрање, уочавање, слушање 

Писање, цртање, читање 

Израда ручних радова 

Уџбеник, слике, фотографије, 

слајдови, касетофон, графоскоп 

Мултимедијални материјал 

Традиционални предмети из 

свакодневног живота, хербаријуми 

 

 

 

Кућа 

 

 

 

18 

Огњиште ( центар породичног култа и култа предака) 

Вода ( извор, бунар, корито, чесма ) 

Осветљење  ( осветљење некад и сад ) 

Упознавање различитих облика становања 

Упознавање структуре традиционалне куће 

Упознавање са значајем огњишта као центра 

некадашње куће 

Стицање знања о значају, вредности и употреби воде 

и осветљења 

Српски језик 

 

Ликовна култура 

 

Свет око нас 

 

Математика 

Музичка култура 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ; Здравствено васпитање 

Циљ и задаци предмета:,васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини;стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и 

унапређивања здравља; 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

Шта се догађа 

у мом телу 

6 

1. Растем и то се види - подстаћи мисаону активност 

ученика и направити поређење  

претходног и садашњег стања (могао сам да обучем, 

а сада не могу, мале ципеле, мала  

мајица, порастао сам, тежи сам).  

2. Развијам се - на примерима шта су све научили, 

шта све знају и умеју ученици ће  

схватити како се заједно са растом и развијају, 

постају старији - зрелији.  

3. Пут хране - кроз размену мисли, искуства и знања 

схватиће основне појмове о  

кретању хране у организму (уносимо, жваћемо, вари 

се у желуцу, избацујемо).  

4. Пут воде - веома је битно да ученици схвате значај 

уношења воде. Објаснити  

улогу воде у организму и развијати навику редовног 

уношења воде. Адекватном  

организацијом рада у школи омогућити ученицима 

обављање физиолошких потреба - хоћу у тоалет, без 

осећаја стида.  

5. И зуби се мењају - сазнања о зубима допунити 

новим информацијама о ницању  

зуба, хигијени и болестима зуба 

 

Српски језик 

Ликовна 

Култура 

 

Свет око нас 

 

Музичка 

култура 

Физичко 

вспитање 

Групни 

Рад у паровима 

Метода разгова 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 

Посматрање 

Уочавање 

Слушање 

Писање 

Цртање 

Читање 

 

 

Ја и моје 

здравље 10 

1. Како сачувати здравље - Интегрисањем наученог 

градива у првом разреду и личног искуства ученика, 

подстаћи их да дођу до основних фактора неопходних 

за очување здравља (исхрана, лична хигијена, хигијена 

средине, наслеђе, физичка активност.  

2. Шта може да наруши моје здравље - кроз причу и 

одређене активности упознати  

ученике са факторима који могу да наруше здравље.  

Српски језик 

Ликовна 

култура 

 

Свет око нас 

Музичка 

Групни 

Рад у паровима 

Метода разгова 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 
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- У кући, на улици, у природи (упознавање са 

ознакама и симболима опасних материја, струја, 

вода, сунчаница, животиње - крпељ, пчела, комарац, 

мува, опасне  животиње, температура, саобраћај, 

храна...).  

 - Ситуације у којима се могу повредити (употреба 

кућних апарата, купање,  непримерене физичке 

активности...).  

- Предмети који ме могу повредити (оштри 

предмети, оруђа, оружја...).  

3. Чувам се - примерима и причом из живота и 

искуства ученика, доћи до закључка  

шта све они могу чинити да би сачували своје 

здравље. 

култура 

Физичко 

вспитање 

Метода практичних радова 

Посматрање 

Уочавање 

Слушање 

Писање 

Цртање 

Читање 

 

 

 

 

 

 

Дневни ритам 
4 

1. Лети и зими - направити поређење дневних 

активности у односу на годишња  

доба. Уочити разлике дневног ритма у зависности од 

годишњих доба. Направити  

поређење са домаћим животињама у циљу бољег 

разумевања.  

2. Како препознати умор - упознати ученике са 

основним симптомима умора и  

значајем смењивања динамичких и мирних 

активности у дану. Све психичке и физичке  

активности током дана ускладити са потребама и 

могућностима.  

3. Школа и здравље - зашто је потребан распуст (због 

одмора, временских прилика -  зима, лето) 

 

Српски језик 

Ликовна 

Култура 

 

Свет око нас 

Музичка 

култура 

Физичко 

вспитање 

Групни 

Рад у паровима 

Метода разгова 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 

Посматрање 

Уочавање 

Слушање 

Писање 

Цртање 

Читање 

Лична хигијена 4 

 

Ученицима је потребно поставити као императив 

свакодневно обраћање пажње на  елементе личне 

хигијене кроз повезивање са садржајима других 

предмета. Садржаје личне хигијене обрадити кроз 

игру, колаже, постере, позориштанце и разговор у 

складу са могућностима ученика 

Српски језик 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Музичка 

култура 

Физичко васпит. 

Групни, рад у паровима 

Метода разгова 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 

Посматрање, уочавање, слушање 

Писање, цртање, читање 

Превенција 

злоупотербе 

алкохола и 

4 

1. Ја и моје одељење у борби против пушења и 

конзумирања алкохола - увод у  

активност су основне информације о алкохолу и 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Групни, рад у паровима 

Метода разгова 

Метода усменог излагања 



47 
 

дувана дувану и игра - "корисно/штетно".  

Ангажовати све ученике да кроз прављење изложбе, 

плаката, постера и ликовних радова  

дају свој допринос борби против пушења и 

конзумирања алкохола 

Свет око нас 

Музичка 

култура 

Физичко васпит. 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 

Посматрање, уочавање, слушање 

Писање, цртање, читање 

Занемаривање 

и злостављање 

деце 

2 

Ову тему због њене специфичности реализовати у 

сарадњи са стручњаком- 

професионалцем за питања занемаривања и 

злостављања деце (разговор са ученицима,  

родитељима, наставницима...).  

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Музичка 

култура 

Физичко васпит. 

Групни, рад у паровима 

Метода разгова 

Метода усменог излагања 

Метода демонстрације 

Метода практичних радова 

Посматрање, уочавање, слушање 

Писање, цртање, читање 
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ПРЕДЛОГ TEMА ЗА ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

           СЕПТЕМБАР 

 Како је било на летњем распусту ? Јесмо ли се ужелели школе ?  

 Шта ради споменар 

 Данас бирамо одбор одељенске заједнице 

 Данас се подсећамо старих и стварамо нова Правила одељенске заједнице 

 Како се некад ишло у школу 

 Како се све може учити 

 Велики људи – деца жељна знања: Никола Тесла, Леонардо да Винчи ... 

 Игре у природи 

 

OKTOБАР 

 „У здравом телу здрав дух“ 

 Зашто је спорт важан за здравље 

  Које организације и секције раде у нашој школи 

 Шта би ново направио у школском дворишту 

 Како да се понашамо на школском кросу 

 

НОВЕМБАР 

 Како да учионица постане радионица 

 (оставља се могућност пребацивања садржаја предвиђених у другим месецима) 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Зашто се тучемо, тужакамо, називамо ружним именима 

 Чега се највише бојим у животу 

 Шта највише желим да ми се деси 

 Кад се играју и друга деца 

 Изненађење за Нову годину, за укућане и другове 

 Припремамо прославу 

 

ЈАНУАР 

 Игре на снегу. Правимо најлепшег Снешка 

 Како и колико смо научили градиво другог разреда 

 Испричаћу вам о свом хобију 

 

ФЕБРУАР 

 Мој тата, мама и ја на распусту 

 Како да сазнам оно што ме интересује 

 Играмо се математиком 

 Како да учење буде и остане игра 

 Како се мој тата играо кад је био мали 

 

МАРТ 
 Укућани су срећни кад ја урадим.... 

 Делимо ли послове, дружимо ли се у игри са укућанима 

 Шта раде наши родитељи? Први сусрет са различитим занимањима у школи 

 Шта је лепо, а шта није? Зашто је лепо улепшавати своју собу, стан, школу?  
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АПРИЛ 

 Кажи брзо, испричај смешно 

 Друштвене и спортске игре 

 Зашто волим свога друга 

 Шта бисмо волели ново да радимо на сусретима одељенске заједнице 

 

МАЈ - ЈУН 

 Они који раде у школи а нису наставници 

 ТВ серија о природи 

 Зашто волим своју земљу? Да ли свако воли своју земљу? 

 Кад бих био учитељ ...  

 Како оцене мере знање? 

 Ми и учење следеће године 

 Волимо се и даље  
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 ПРЕДМЕТ:  Српски језик  

Циљ je да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати да 

упознају,  доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела 

 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Језик 

Граматика 

Правопис 

Уочавање и препознавање реченице и разумевање главних реченичних делова 

овладавање техником читања и писања латиницом 

упознавање са морфолошким и фонетским појмовима 

Индивидуални, фронтални 

Вербално-текстуална 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

Аналитичко-синтетичка 

Читанка, наставни листови 

Припремљени наставни листићи 

Књижевност 

Школска лектира, читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови  

Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком 

Развијање осећања за аутентичне,естетске вредности у књижевној уметности 

Усвајање књижевних функционалних појмова 

Мотивисање,подстицање и усмеравање на читање лектире 

Индивидуални, фронтални 

Вербално-текстуална 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

Аналитичко-синтетичка 

Читанка, наставни листови 

Припремљени наставни листићи 

Језичка 

култура 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Препричавање, причање; Описивање 

Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске вежбе, ортографске вежбе 

Диктат 

Лексичке и семантичке вежбе 

Оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање 

Увежбавање правилног изговора речи и краћих реченица 

Провера тачности запамћивања и усвојености правописних правила 

Индивидуални 

Фронтални 

Вербално-текстуална 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

Аналитичко-синтетичка 

Читанка 

Наставни листови 

Припремљени наставни листићи 
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 ПРЕДМЕТ: Математика 

Циљ је оспособљавање ученика за усвајање елементарних знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; 

оспособљавање за преимену усвојених математичких знања; допринос развијању менталних способности и свестраном развоју личности 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Природни бројеви 

до сто 

Сабирање и одузимање природних бројева до 100 (с прелазом преко 

десетице) 

Комутативност и асоцијативност сабирања 

Множење и дељење природних бројева и знаци 

Изрази 

Одређивање непознатог броја у једнакостима 

Појам половине 

Савладавање сабирања и одузимања до 100 

Схватање множења као сабирање једнаких сабирака 

Упознавање и коришћење термина и знакова 

Упознавање операције дељења и коришћење термина и знакова 

Употреба слова као ознаку за непознати број 

Индивидуални 

Фронтални 

Вербално-текстуална 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

Аналитичко-синтетичка 

Наставни листови 

Припремљени наставни листићи 

Линије и 

геометријска тела 

Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке 

Упоређивање предмета по облику, ширини, висини и дебљини 

Дуж, полуправа и права 

Отворена и затворена изломљена линија и њихово цртање 

Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи 

Стицање одређене спретности у цртању праве, дужи, кривих и изломљених 

линија 

Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи 

Упознавање са основним одликама геометријских тела 

Индивидуални 

Фронтални 

Вербално-текстуална 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

Аналитичко-синтетичка 

Наставни листови 

Припремљени наставни листићи 

Прибор за цртање 

Мерење и мере 

Мерење дужи помоћу метра, дециметра и центиметра 

Мере за време: час, минут, дан, седмица месец 

Однос између јединица упознатих мера 

Упознавање и примена мерa за дужину 

Упознавање и примена мера за време 

Индивидуални, фронтални 

Вербално-текстуална 

Илустративно-демонстративна 

Метода писаних радова 

Аналитичко-синтетичка 

Наставни листови 

Припремљени наставни листићи 

Прибор за цртање;Модел часовника 

Календар Прибор за цртање 
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ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

1.INTRODUCTION 

(понављање вокабулара из првог разреда) 

2.MY FACE 

(делови лица,боје) 

3.ANIMALS 

(домаће и дивље животиње,боје) 

4.MY TOYS 

(назив играчака,бројеви до 15,облици) 

5.FOOD 

(храна и пиће;ја волим ја не волим) 

6.MY BODY 

(делови тела,велико мало) 

7.MY  CLOTHES 

(одећа и обућа,боје) 

8.REVISION 

(понављање вокабулара из другог разреда) 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Хорска,групна и индивидуална понављања речи и израза као и стална вежбања су наставне технике 

које ће бити заступљене.Језик који се увежбава биће употребљен у контексту који одговара 

потребама и интересовањима ученика.Најпре ће одговарати на задате налоге покретом или мимком а 

затим ће давати кратке одговоре.Уџбеник је најважније визуелно средство за увежбавање 

градиваФлеш картице се користе да на брз ,занимљив начин увежбају садржај. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК      

Циљ  предмета :  Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе 

се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и 

светске баштине.  

Задаци наставе српског језика:  

развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапреёује;  

основно описмењавање најмлаёих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског 

књижевног језика;  

поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;  

упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима 

српског језика;  

оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и 

писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 

саговорника и читаоца);  

развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;  

развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;  

увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, истраживачког);  

оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела разних жанрова;  

упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и 

часописа за децу;  

поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста;  

развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање 

начином воёења дневника о прочитаним књигама;  

поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења 

(позориште, филм);  

усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;  

упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима 

српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;  

развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапреёује;  

навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;  

подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;  

подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, 

драмска, новинарска секција и др.)васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, 

солидарности и других моралних вредности; развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних 

односа и сарадње меёу људима.  

Оперативни задаци:  

овладавање техником читања и писања на оба писма; - савладавање просте реченице (појам, главни 

делови); стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;  

постепено увоёење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догаёаји, радње, ликови, 

поруке, језичко-стилске карактеристике); овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима 

програма (препричавање, причање, описивање, извештавање);  

постепено упознавање методологије израде писменог састава.  
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ТЕМА 

 

Број 

часов

а 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ  /ИСХОДИ/ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМA 

 

ЈЕЗИК -  

граматика, 

правопис, 

ортоепија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

лектира, читање 

текста, 

тумачење 

текста,књижевн

и појмови, 

функционални 

појмови 

 

 

 

 

 

 

 

 

    40 
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Именице, Глаголи, Придеви, 

Реченица, Уочавање управног 

говора у тексту. Речи које значе 

нешто умањено и увећано. Речи 

истог облика, а различитог значења. 

Речи различитог облика, а истог или 

сличног значења. Употреба великог 

слова у писању имена народа, 

вишечланих географских имена, 

празника, наслова књига, часописа 

и новина. Писање датума. Писање 

назива улица. Писање бројева 

словима. Писање речце НЕ уз 

глаголе, придеве и именице. 

Писање речце ЛИ. Азбука и 

абецеда. Писање сугласника ј у 

речима. Писање 

скраћеница.Правилно изговарање 

гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х. Интонација 

реченице. 

 

Књижевни појмови  

Лирика  

Епика  

Драма  

Научно - популарни и 

информативни текстови  

Читање текста  

Тумачење текста  

 

 

 

 

Основни 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.4. 

1.2.6. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.3. 

1.5.4 

 

 

 

 

Средњи 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

2.4.4. 

2.4.5. 

2.4.6. 

2.4.7. 

2.4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.5. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9 

2.5.1. 

2.5.2 

2.5.3. 

2.5.4. 

2.5.5. 

 

 Напредни 

3.4.1. 

3.4.2. 

3.4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. 

3.2.7. 

3.5.1. 

3.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматички садржаји се усвајају 

и изучавају постепено,селективно  

и у складу са узрастом. Правопис 

се савладава путем систематских 

вежбања, елементарних и 

сложених, које се организују кроз 

различите облике писменог 

вежбања.  Изражајно читање се 

негује систематски уз стално 

повећање захтева. Вежбе у 

читању се изводе плански, 

увежбава се на текстовима 

различите садржине и облика. 

Читање у себи се увек усмерено и 

истраживачки остварује. 

Приликом тумачења текста 

ученике је потребно оспособити 

за самосталан исказ, 

истраживачку делатност и 

заузимање критичког става. 

Обрада књижевног дела ће бити 

проткана постављањем 

проблемских питања. 

Препричавање треба бити 

засновано на различитим 

садржајима. Описивање као 

најсложенији блик језичког 

изражавања захтева од ученика 

пажљиво посматрање, уочавање, 

откривање, па тек онда мисаоно 

заокуживање и језичко 

уобличавање. 

Методе и облици: дијалошка, 

текстуална, демонстративна, 

илустративна, амбијентално 
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 ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА – 

основни облици 

усменог и 

писменог 

изражавања, 

усмена и 

писмена вежбања 
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Препричавање, Причање, Описивање, 

Извештавање, Усмена и писмена 

вежбања , Ортоепске вежбе, 

Ортографске вежбе, Диктати, 

Лексичке и семантичке вежбе, 

Синтаксичке и стилске вежбе, 

 

 

0.1.1. 

0.1.2. 

0.1.3. 

0.1.4. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.3.7. 

 

 

0.1.5. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

2.3.6. 

 

 

0.1.6. 

0.1.7. 

0.1.8. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.6. 

 

 

 

учење, партиципативна метода, 

решавање проблема, 

интерактивна, сценска 

комуникација, кооперативна 

метода, игра; 

Идивидуални, групни, 

 фронтални облик рада,рад у пару 

Средства: радни листићи, 

графофолије, касете, дискови, 

слике, уџбеници, апликације, 

дечја штампа, енциклопедије, 

речници, изабрани текстови, 

лектира, лутка 

Кроз следеће активности: 

посматрање, рад на тексту, 

описивање, процењивање, 

груписање, испољавање, 

препознавање и разумевање, 

учествовање и практиковање, 

сарађивање, креирање, играње 

улога, цртање и сликање, 

експериментисање, истраживање, 

стварање, читање, писање, 

разговор, праћење, бележење, 

сакупљање, играње 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА        

Циљ предмета : Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за 

схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 

задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву 

и свакодневном животу; 

да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 
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да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 

да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 

да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању; 

да  изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, 

одговорност, смисао за самостални рад; 

да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет 

и свестраном развитку личности ученика. 

да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 

да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција; 

да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 

да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ    /ИСХОДИ/ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

1.  Блок бројева 

до 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Геометријски 

објекти и њихови 

међусобни односи 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

Декадно  записивање  и  

читање  бројева до  хиљаду. 

Упоређивање  бројева  према  

љиховим  декадним  записима. 

Писање  бројева  римским  

цифрама. Сабирање  и  

одузимање  бројева  до хиљаду. 

Мнжење и дељење  

троцифреног  броја  

једноцифреним. Једначине и  

неједначине. Текстуални  

задаци 

 

Тачка,  права,  полуправа и 

раван 

Круг  и  кружница 

Угао 

Правоугаоник  и  квадрат 

Троугао 

 

 

 

Српски 

језик 

 

Основни 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.3.1. 

1.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

 

 

 

 

 

Средњи 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.4. 

 

 

 

 

 

Напредни 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ученици поступно упознају 

речи скуп и елеменат и симболе 

за скуп и припадност, бројеве 

природног низа и број нула. 

Издвајањем различутих 

колекција објеката врши се 

пребројавање и записивање 

бројева цифрама чиме се учи 

аритметичка азбука и и стиче 

независност бројева; После 

обраде операције сабирања и 

одузимања уводе се у операције 

можења и дељења. 

Ученици најпре упознају облике 

геометријских тела, затим 

најпростије геометријске 

фигуре, линије, тачку, дуж, па 

тек онда правоугаоник, квадрат, 

круг, праву, раван, квадар и 

коцку. 

Рад се двија кроз следеће методе 

и облике рада: дијалошка, 
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3.  Мерење и   

Мере 

 

 

 

 

 

 

 

4. Разломци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

  8 

Мерење дужине дужи 

(милиметар, километар). 

Мерење масе (килограм, 

тона). Mерење  запремине  

течности,  литар. Мерење 

времена – година и век. 

 

Писање,читање и 

упоређивање разломака 

 

 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

 

 

 

 

 

 

1МА.1.

3.1. 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

2.4.4. 

 

 

 

 

 

1МА.2.3.

1. 

1МА.2.3.

2. 

3.4.1. 

3.4.2. 

3.4.3. 

 

 

 

 

 

 

1МА.3.3.1

. 

 

1МА.3.3.2. 

 

текстуална, демонстративна, 

илустративна, амбијентално 

учење, партиципативна метода, 

решавање проблема, 

интерактивна, сценска 

комуникација, кооперативна 

метода, игра; индивидуални, 

 групни, фронтални облик рада, 

 рад у пару 

Средства: радни листићи, 

графофолије, касете, дискови, 

слике, уџбеници, апликације, 

дечја штампа, енциклопедије, 

речници, изабрани текстови.  

Све то кроз следеће активности: 

посматрање, рад на тексту, 

описивање, процењивање, 

груписање, испољавање, 

препознавање и разумевање, 

учествовање и практиковање, 

сарађивање, креирање, играње 

улога, цртање и сликање, 

експериментисање, 

истраживање, стварање, читање, 

писање, разговор, праћење, 

бележење, сакупљање, 

играњеМесто рада је најчешће 

учионица, по некад 

информатички кабинет. 
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НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                         

Циљ и задаци предмета : Оспособљавање ученика да на енглеском језику комуницира у усменом и писаном облику о темама из 

окружења;Разумевање других култура и традиција;стимулисање маште ,креативности и радозналости 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

1.LEARNING 

TO WRITE 

 

 

2.TOYS 

 

3.MONSTERS 

 

 

4.EVERYONE' 

DIFFERENT 

 

5.IT'S MAGIC 

 

 

6.I CAN DO 

THAT 

 

7.I LIKE 

SPAGHETTI 

 

8.MY FAMILY 

 

9.WHAT'S HE 

WEARING? 

 

10.FESTIVALS 

9 

 

 

 

7 

 

 7 

 

 

 8 

 

 

9 

 

 

 8 

 

 

 7 

 

 

 7 

 

 6 

 

 

 4 

Упознавање са енглеским 

алфабетом;поздрављање,представљање,бројеви до 

15,дани у недељи боје 

 

Играчке,помоћни глагол to be 

 

Делови лица;изражавање става о поседовању;необична 

створења 

 

Делови тела;тражење и давање унформација о 

поседовању;уочавање различитости међу људима 

 

Делови куће и намештаја;изражавање просторних 

односа;основни бројеви до 20 

 

Упознавање са различитим активностима и 

могућностима да се оне остваре 

 

Врсте хране и оброци;изражавање допадања и 

недопадања:здрава храна 

 

Чланови уже и шире породице ;близанци 

 

Делови обуће и одеће;глагол to wear;одећа некад и сад 

 

Начин прослављања празника и предмети 

карактеристични за те празнике 

српски језик,музичка 

култура,математика 

 

српски језик,музичка 

култура 

 

српски језик,музичка 

култура 

 

српски језик,музичка 

култура 

 

српски језик,музичка 

култура,природа и 

друштво 

 

српски језик, 

музичка култура 

 

српски језик,музичка 

култура,природа и 

друштво 

 

српски језик, музичка 

култура 

 

српски језик, 

верска настава 

Препознавање везе између 

слова и гласова; 

повезивање речи у слику; 

 

повезивање речи и кратких 

реченица са сликом 

 

 проналажење недостајућих 

речи; 

извршавање прочитаних 

упутстава, 

 

 

слушање и реаговање на 

инструкције наставника или 

са аудио записа 

 

 

мануелне активности,  

вежбе слушања; 

одговарање на једноставна 

питања у вези са текстом 

 

Читање и разумевање 

 кратког илустрованог текста 

 

Остваривање корелације са 

другим предметима 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРИРОДА И ДРУШТВО       

                                  

Циљ и задаци предмета : основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте да усвајањем знања, умења и 

вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности 

средине у којој одрастају, као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне способности, формира 

основне појмове и постепено гради основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умења и 

вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса, подстиче се природна 

радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе 

као природно и друштвено окружење. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим 

довоёењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се надограёују, проверавају и примењују. Преко интерактивних социјалних активности 

они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем 

елементарних форми функционалне писмености, омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим животним 

ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа 

ученика према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота.  

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему.  

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су:  

развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;  

развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;  

развијање основних елемената логичког мишљења;  

развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;  

оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;  

интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;  

стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;  

усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограёивања;  

развијање еколошке свести.  

развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;  

развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају;  

развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;  

развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;  

развијање основних елемената логичког мишљења;  

стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења;  

оспособљавање за сналажење у простору и времену;  

разумевање и уважавање сличности и разлика меёу појединцима и групама;  

коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу;  

развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеёу 
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ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ    /ИСХОДИ/ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
 

Природа –    

 човек -     

   друштво 

 
 

 
 

 

 
 

 

Кретање у 

простору и 

времену 

 
 

 

 Наше наслеђе 
 

 

 

 

Материјали и 

њихова 

употреба 

 
 
 

Људска 

делатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 
 

 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

8 

 

 

 

5 

 

Мој завичај 

Нежива природа  

Веза живе и неживе природе  

 
 

 
 

 

 

Кретање у простору и времену 

 

 

Некад и сад  

Мој завичај и његова прошлост 

Знаменити људи нашег краја 
 

Специфичне промене материјала 

Електрична проводљивост воде, 

водених раствора и 

Ваздух - топлотни изолатор.  

Магнетна својства материјала 
 

Становништво нашег краја 

Дечија права, правила група 

Производне и непроизводне 

делатности људи и њихова 

међузависност.  

Село и град, њихова повезаност, 

зависност и међуусловљеност.  

Саобраћајнице у окружењу 

Међусобни утицаји човека и 

окружења 

 

Српски језик 

 

 

Основни 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.6.1. 

1.6.2. 

 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.4.5. 
 

1.6.5. 

1.6.6. 

 

 

1.3.1. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.3.6. 

 

 

 

1.2.3. 

1.5.3. 

1.5.4. 

средњи 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.5.1. 

2.5.2. 

2.6.1. 

 

 

2.4.1. 

2.4.3. 

2.4.5. 

 

 
 

2.6.5. 

 

 

 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

2.3.4. 

2.3.5. 

 

 

2.2.4. 

2.5.3. 

Напредни 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.5.1. 

3.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. 

3.3.2. 

 

Методе и облици : дијалошка, 

текстуална, демонстративна, 

илустративна, амбијентално 

учење, партиципативна 

метода, решавање проблема, 

интерактивна,  

сценска комуникација, 

кооперативна метода, игра; 

 индивидуални,групни, 

фронтални облик рада, рад у 

пару 

Средства: радни листићи, 

графофолије, касете, дискови, 

слике, уџбеници, апликације, 

дечја штампа, енциклопедије, 

речници, изабрани текстови, 

лутка, географске 

карте,батерије, клатна, опруге, 

жица, предмети од различитих 

материјала и различитих 

облика  

Све кроз следеће активности: 

посматрање, описивање, 

процењивање, груписање, 

испољавање, препознавање и 

разумевање, учествовање и 

практиковање, сарађивање, 

креирање, играње улога, 

цртање, експериментисање, 

истраживање, стварање, 

разговор, праћење, бележење, 

сакупљање, играње 
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 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА     

                                     

Циљ  предмета : Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.  

Задаци предмета:  

настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;  

да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење; 

стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања; 

развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

развијати ученикове потенцијале у области ликовности  и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених 

техника и средстава; 

развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 

да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу; 

развијати сензибилитет за лепо писање; 

развијати моторичке способности ученика. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

1. Коришћење 

разних 

материјала за 

компоновање 

14 

Дорада и преобликовање започетих 

облика 

Појмови :медијум 

 

Природа и 

друштво 

 

Српски језик 

 

Музичка 

култура 

Водити разговор са ученицима како би 

сваки ученик пре почетка рада дошао до 

своје идеје, а на основу садржаја које се 

нуди ученик ће стварати сопствене идеје и 

испољиће своју креативност. 

 

Методе и облици: дијалошка, 

демонстративна, илустративна, 

амбијентално учење, партиципативна 

метода, решавање проблема, интерактивна, 

кооперативна метода, игра; индивидуални, 

групни, фронтални облик рада, рад у пару  

 

Средства: касете, дискови, слике, 

уџбеници, апликације, дечја штампа, 

2. Композиција и 

покрети у 

композицији 

  6 
Композиција (линија, боја, облика, светла 

и сенке) 

Појмови композиције 

3. Орнаментика  10 

Орнаментика (површинска, линеарна, 

тродимензионална) 

Појмови: орнамент 

4. Простор 

(повезивање 

разних облика у 

целину) 

 10 

Аутоматски начин цртања 

Субјективно осећање простора 

Илузија простора 

Линија, површина 

Облици и боје у простору, шаљиви простор 
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5. Одабирање 

случајно добијених 

ликовних односа по 

личном избору 

ученика 

  4 

Слика случај  

појмови:машта 

 

енциклопедије, лутка, прибор за цртање и 

сликање, колаж папир, пакпапир, лепак, 

маказе, амбалажа,ликовна дела 

Све кроз активности: посматрање, , 

описивање, процењивање, груписање, 

испољавање, препознавање и разумевање, 

учествовање и практиковање, сарађивање, 

креирање, цртање и сликање, 

експериментисање 

6. Плакат, 

билборд, реклама 
  8 

Визуелне информације, 

поруке,препоруке... 

Појмови:визуелна порука 

7. Ликовне поруке 

као могућност 

споразумевања 

 8 
Препознавање карактеристика 

инсеката,животиња,професија код људи 

Појмови :визуелно соразумевање 

8. Ликовна дела и 

споменици културе; 

дела савремених 

медијума 

  2 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљевии задаци:  развијање интересовања  музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког 

изражавања; развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа 

 Певање песама по слуху 

Свирање на дечјим музичким инструментима 

Неговање способности ѕа извођење музике 

Развијање критичког мишљења 

Упознавање основа музичке писмености 

Стицање навика слушања музике, подстицање доживљаја 

Оспособљавање за разумевање музичких порука 

Упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ – 

певање и свирање 

на ритмичким и 

мелодијским 

инструментима 

42 

Певање песама по слуху 

Свирање на дечјим музичким 

инструментима 

Неговање способности ѕа извођење 

музике 

Развијање критичког мишљења 

Упознавање основа музичке 

писмености 

 

Српски језик 

 

 

 

Певање и свирање уз поступно усвајање и 

упознавање ритмичких структура, музичког писма и 

интонације. Слушање музике и усвајање основних 

појмова и за опште музичке игре. 

Методе и облици рада: дијалошка, демонстративна, 

илустративна, амбијентално учење, партиципативна 

метода, решавање проблема, интерактивна,  сценска 

комуникација,  кооперативна метода, игра; 

 индивидуални, групни, фронтални облик рада, рад 

у пару 

Средства: графофолије, касете, дискови, слике, 

уџбеници, апликације, дечја штампа, 

енциклопедије, лутка, металофони, ритмички 

инструменти 

    Активности: посматрање, описивање,     

    процењивање, груписање, испољавање,    

    препознавање и разумевање, учествовање и  

    практиковање, сарађивање, креирање, играње  

    улога, цртање, експериментисање,  

    истраживање, стварање, разговор 

2. СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 
26 

Слушање вокално-инструменталних 

композиција за децу различитих 

садржаја,облика и расположења 

Слушање народних песама и игара 

 

3. СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 
 4 

Креирање једноставне пратње за 

песме,приче, бројалице, стихове 

користећи различите изворе звука 

Креирање покрета уз музику 

Смишљање музичких игара 

Импровизовање дијалога на 

мелодијским инструментима 
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НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ  предмета:  Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;стицање моторичких способности;развој и усавршавање моторичких 

способности;стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања  значаја исуштине физичког васпитања дефинисаног 

циљем овог васпитно-образовногподручја;формирање морално-вољних квалитета личности; 

оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним  условима живота и рада; 

стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1. Атлетика 

 

 

  47 

Рад на техници трчања  у месту и у 

кретању 

Техника високог и ниског старта 

Усавршавање прекорачне технике на 

већим висинама 

Усавршавање технике згрчне и 

предвежбе за технику увинућа 

Бацање лоптице у даљ и бацање 

медицинке 

Игре,деонице до 20 метара 

 

 

 

 

Кроз развијање физичких способности и 

стицање мноштва разноврсних знања и 

умења ученици оспособљавају за  

индивидуалних потреба и склоности у 

крајњем за коришћењем физичког  у 

свакодневном животу. 

Методе и облици: дијалошка, 

демонстративна,  илустративна, 

амбијентално учење, партиципативна 

метода, интерактивна,  

 кооперативна метода, игра; 

 индивидуални, групни, фронтални облик 

рада,  рад у пару 

Средства: лопте, вијаче, ластиш, струњаче, 

даска, козлић, вратило, ниска греда, разбој, 

кругови 

Активности: посматрање, процењивање, 

груписање, испољавање, препознавање и 

разумевање, учествовање и практиковање, 

сарађивање, креирање, разговор 

2. Вежбе на 

справама и тлу 

 

  28 

Колут напред и назад 

Вага 

Комбинација савладаних вежби 

Мост 

Састав на греди и клупи 

 

3. Ритмичка 

гимнастика и 

народни плесови 

 

  15 

Високо-далеки скок 

Окрети на две и једној нози 

Равнотеже успоном на две и једној 

нози 

Замаси у бочној и чеоној равни 

Плесови (народни и уметнички) 

 

Музичка 

култура 

4. Основи тимских 

игара 

  18 Рукомет, кошарка, одбојка, фудбал  
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Грађанско васпитање 

Циљ предмета : : подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

1. Договарање и сарадња 
Родитељски састанак  

Уводни час 

Фронтално 

Групни 

Тимски 

Рад у пару 

Индивидуални 

Демонстративна 

Вербална 

Практични радови 

2. Дечја права су универзална Дечја права 

3. Заједно стварамо демократску атмосферу у нашем разреду, школи 
Права, дужности, правила 

Кућни ред школе 

4. Живим демократију 

Сукоби 

Тимски рад 

Решавање проблема 

5. Људско биће је део целог света Људска бића 

6. Евалуација Презентација радова 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава  

 

Циљ и задаци предмета :развијеспособностзапостављањепитања о целини и најдубљемсмислупостојањачовека и света. 

 

ТЕМА 

 

Број

часо 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Бог је 

створио 

свет као и 

конкретне 

врсте ни из 

чега 

2.Последице 

створеностип

оприроди 

3.Стварање 

човека 

 4.Евхаристија 

сједињења 

створења преко 

 

  

  11 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

16 

Свет је створен ни из чега, стварање 

различитих врста, човек-врхунац Божијег 

стварања, свет је створен слободно ,Бог је 

створио свет из љубави и жели да он 

вечно постоји. 

Конкретност врсте и њихова 

раздељеност, Раздељеност бића и њихова 

пропадљивост, човек је по природи 

створен (смртан) и не можед да постоји 

без заједнице са Богом 

Стварање човека као иконе и подобија 

Божијег 

Литургија-заједница љубави, Литургија- 

заједница са људима и Богом, Твар у 

Усвајање свести о томе да 

је тајна Христова циљ 

стварања света 

Уочавање да је првородни 

грех променио начин 

остварења циља због кога је 

свет створен, али не и сам 

циљ запажање да се тајна 

Христова поистовећује са 

Литургијом. 

Уочавање да апостолским 

прејемством посредством 

Духа Светога преко 

Литургије и као Литургија 

Требадасепокажедасветнијесамобитанвећдага

јествориоБогОтацизљубави.Тимеуказујемона

тодајебићеодноснопостојањеприроде,изразсл

ободеједнеличностиодносноличностиБога. 

Будућидајебоготацствориосветизљубави,тозн

ачидајесветБогуврлодраг и 

дагајествориодабудевечан.Затоуништавањезн

ачигрех и мржњупремаТворцу. 

Користидечијаискуствакојауказујудакаданеш

тоизљубавинаправимо,ондајетозанаснајлепше

,данамјеувектешкокадасерастајемоодоногаког

аволимо,као и 

дакадаволимонекоганепримећујемоданамнест

онедостаје,односно у 
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човека са        

  Богом Оцем 

 

 

 

 

Литургији ,Евхаристија-свет у мало, 

Брига за творевину (екологија) са 

православног становишта, стварање света 

и човека у православној иконографији 

,будуће 

Царство Божије улази у 

историју. 

Запажање разлике између 

иконографског 

приказивања распећа и 

васкрсења Христовог у 

православној и ренесансој 

традицији. 

тојличностијесвезадржано.Требаградитисвест 

о томедајеверачовека у 

бесмртностосновцелокупнељудскепрогресив

нецивилизације.Поцледицествореностипопри

родуреализоватинаосновуописастварањадато

г у Св.ПисмуЦб.Завета. 

Евхаристикаосвет у 

маломреализоватикакоописЛитургијскеструк

туренаосновукогаћесезакључитидајечовекств

оренсациљемдаујединисвуприроду и 

дајепрекосебесјединисаБогомчимећецепреваз

ићисмрт у 

природи,штозначидајечовекстворендабудесве

штеник у природи. 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Народна традиција   

Циљ предмета:  остварити директно увођење ученика у активности ревттализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и 

духовне свог народа у ужем и ширем окружењу традицијске културе 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВА-

ЊА  ПРОГРАМА 

1. Питај своју 

баку 

 

  16 

Бајке, легенде, приче, песме, пословице 

Игре и кратке текстуалне форме: загонетке, успаванке, 

разбрајалице 

 

 

Српски језик 

 

При 

рода и 

друштво 

 

Фронтално 

Групни 

Тимски 

Рад у пару 

Индивидуални 

Демонстративна 

Вербална 

Практични радови 

2. Фолклорни 

текстови 

 

10 

Бајке, легенде, приче, песме, пословице 

Игре и кратке текстуалне форме: загонетке, успаванке, 

разбрајалице 

3. 

Традиционални 

занати 

 

 

10 

Пекар – пекара;Посластичар -  посластичарница; Воденичар – 

воденица; Млинар – млин;  

Ковач – ковачница;Колар,сарач;  

Кројач – кројачница;ткач,  ткаља,  разбој, преслица и вретено; 

јорганџија; вуновлачар -вуновлачара; Обућар, опанчар, Крзнар 

– ћурчија; 

Занати некад и сад;Традиционални занати села и града; 

Традиционал. занатска производња насупрот фабричкој – 

индустријској производњи 
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ПРЕДЛОГ TEMА ЗА ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

 
        СЕПТЕМБАР 

 Како је било на распусту? 

 Шта смо читали на распусту 

 Бирамо одбор одељенске заједнице 

 Шта, ко и како ради и пише о одељенској заједници 

 Шта смо прочитали и чули о здрављу и хигијени? 

 Велики људи – деца жељна знања: Моцарт, Мокрањац 

 

         OKTOБАР 

 Да ли одрасли воле да се играју? Како да нађем заједничку игру са родитељима? 

 Како да учење буде моја друга игра 

 Како да подвлачим у књизи кад учим из ње 

 Како да учим да бих боље разумео 

 Шта осећам према свом селу ? Зашто ? 

 Шта бих ново направио, организовао у свом крају? 

 Хајде да уредимо нашу учионицу 

 

         НОВЕМБАР 

 Каква нас осећања покрећу на поступак солидарности? 

 Излет уз учење у природи 

 Знаш ли нешто необично да радиш ? 

 Колико смо навикли да поштујемо правила игре ? 

 Како можемо да се такмичимо? 

 Како да помогнем другу у невољи? 

 

          ДЕЦЕМБАР 

 Правимо лутке 

 Које су лутке најбоље? Правимо луткарско позориште! 

 Обрадоваћу људе око себе ! Родитељи својој деци за Нову годину 

 Колико смо научили градиво трећег разреда? 

 

         ЈАНУАР 

 

 Шта то пише у научно-популарним и фантастичним књигама? 

 Кад сам највише уживао у распусту? 

 

         ФЕБРУАР 

 Измишљамо научно-фантастичну причу 

 Играмо се математике 

 Зашто неко понекад краде и зашто понекад лажемо? 

 Да ли се то може сваком десити и како да то не радимо? 

 Ко је више крив? 

 Шта не волим и од чега стрепим? 

 

         МАРТ 
 Како делимо послове у кући 

 Подела по полу у дружењу, предрасуде 

 У сусрет пролећу – игре у слободном простору 
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         АПРИЛ 

 Идемо у позориште 

 Кад покушавам да постанем глумац, онда.. 

 Испробајмо лутке, дело наших руку 

 

         МАЈ 
 Шта бих волео да будем кад порастем 

 Посао који волим да радим 

 Како можемо да утичено да нам село буде лепше  

 Излет, шетња и посматрање природе  

 

        ЈУН 

 Покажи шта знаш 

 Бити у четвртом разреду значи бити најстарији у млађим разредима 

 Очекивања од четвртог разреда 

 Спремимо приредбу за крај 

 



70 
 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Српски језик 

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈ НАЧИН ОСТВАТИВАЊА 

 

1.  Језик  

 

 

 

 

 

2. Култура 

изражавања  

 

 

 

3. 

Књижевност 

 

Граматика; Правопис; Ортоепија 

Савладавање  просте  реченице 

Стицање  основних  појмова  о  именицама  придевима и  глаголима 

Овладавање  усменим  и  писменим  изражавањем(препричавње  

причање,  описивање, извештавање) 

Правилно  изговарање  гласова 

 

Усмено  изражавање (препричавање, причање, описивање,извештавање) 

Писмено  изражавње  

Увођење  ученика  да посматра и  описује  промене  у природи 

Уочавање  врменског  узрочног  последничног  следа  догађаја и радњи 

 

Школска  лектира 

Увођење  ученика  у  елементе  анализе  уметничког  текста 

Упућивање  ученика да  уочавају  композицију уметничког текста 

Увођење  ученика  у  разумевање и  разликовање  драмског  текста 

Да  ученици  овладају  основним  закони-

о стима  српског  књижевног језика на 

којем  ће  се  усмено  и  писмено 

правилно  изражавати; Да  упознају, 

доживе  и  оспособе  се  да  тумаче  

одабрана  књижевна дела  Кроз следеће 

облике и методе рада: 

Индивидулни, фронтални  

Вербално-текстуална 

Аналитичко-синтетичка метода 

Метода  писаних  радова 

Илустративно-демонстративна 

Средства: наставни  листови 

Припремљени наставни листићи 

Кроз активности: читање, уочавање 

Тумачење, запажање, образлагање 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Математика 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈ НАЧИН ОСТВАТИВАЊА 

 

1.  Бреојеви до 

200 

 

 

 

 

 

2. Геометријси 

објекти и њихови 

међусобни 

односи 

 

 

3.  Мерење и мере 

 

 

 

 

 

 

4. Бројеви до 1000 

 

 

 

 

 

 

5. Разломци и    

годишња 

систематизација 

Декадно  записивање  и  читање  бројева до  двеста 

Упоређивање  бројева  према  љиховим  декадним  записима 

Писање  бројева  римским  цифрама 

Сабирање  и  одузимање  бројева  до  двеста 

Множење и дељење  троцифреног  броја  једноцифреним 

Једначине и  неједначине   

Текстуални  задаци 

 

Тачка,  права,  полуправа и раван 

Круг  и  кружница 

Угао 

Правоугаоник  и  квадрат 

Троугао 

 

Мерење  дужине  дужи 

Мерење дужине дужи (милиметар, километар) 

Мерење масе (килограм, тона) 

Mерење  запремине  течности  литар 

Мерење  времена 

Мерње времена – година и век 

 

Декадно  записивање  и  читање  бројева до  хиљаду 

Упоређивање  бројева  према  љиховим  декадним  записима 

Писање  бројева  римским  цифрама 

Сабирање  и  одузимање  бројева  до  хиљаду 

Множење и дељење  троцифреног  броја  једноцифреним 

Једначине и  неједначине   

Текстуални  задаци 

 

Писање,читање и упоређивање разломака 

Годишња систематизација градива трећег разреда 

Да  ученици  усвоје  елементарна  

математичка  знања  која  су  

потребна  за  схватање  појава  и  

зависности  у  животу  и  

друштву; да  оспособи  ученике  

за  примену  усвојених  

математичких  знања  у  

решавању  разноврсних  

задатака; развој  менталних 

способности 

Кроз следеће облике и методе 

рада: 

Индивидулни  

Фронтални и  

Вербално-текстуална 

Аналитичко-синтетичка метода 

Метода  писаних  радова 

Илустративно-демонстративна 

Средства: 

Наставни  листови 

Припремљени наставни листићи 

Кроз активности: 

Читање 

Уочавање 

Тумачење 

Запажање 

Образлагање 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Енглески језик 

 

1.REVISION 

(Понављање вокабулара из 1.и 2.разреда) 

2.LEARNING  TO WRITE 

(Поздрављање ,представљање.Енглески алфабет.Боје.Предмети у учионици) 

3.LET'S  COUNT  AND PLAY 

(Бројеви до 15.Годиште) 

4.AUXILIARY  VERBS 

(помоћни глаголи to be I have got;потврдни ,одрични и упитни облик) 

5.PHYSICAL  FEATURES 

(делови лица и тела,описивање људи) 

6.FAMILY  AND HOME 

(просторије у кући,намештај,;бројеви до 15,предлози;модални глагол;називи хране;називи чланова 

породице;одећа) 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Прве две недеље настава је орална;обнављају се и утврђују наставне структуре из првог и другог 

разред.У току трећег разредаученици треба да савладају вештину писања и читања на елементарном 

нивоу.Биће заступљено и увежбавањ енглеске ортографије,преписивање и читање.Писање и читање на 

допунској настави заснива се на речима које су им познате током оралне комуникације из првог и другог 

разреда али и на вокабулару из трећег у зависности од могућности ученика.Метод је у основи 

комуникативан .Велики део садржаја се увежбава на занимљив начин кроз индивидуални и групни рад 

или рад у пару кроз вежбања и физичке активности.  
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци предмета : Овладавање основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се ученици усмено и писмено правилно 

изражавати; упознавање, доживљавање и оспособљавање за тумачење одабраних књижевних дела, позоришних, филмских и других 

уметничких остварења из српске и светске баштине. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ  КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

     Језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура 

изражавања 

 

 

 

 

 

   78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   71 

 

 

 

 

 

 

 

 

   31 

Проширивање знања о простој реченици и 

њеним деловима;Савладавање основних појмова 

о променљивим и непроменљивим речима; 

управног и неуправног говора; Употреба великог 

слова у писању наводника и заграде;Писање 

суласника ј у придевским облицима; Писање 

скраћеница; Уочавање наглашених и 

ненаглашених речи; диференцијалне функције 

акцента у речима истог гласовног састава 

Оспособљавање за изражајно читање и казивање; 

Поступно оспособљавање ученика за самостално 

тумачење књижевног текста и сценских дела; 

Навикавање на сажето и јасно усмено и писмено 

изражавање; Подстицање,неговање и вредновање 

ученичких активности (литерарна,  

рецитаторска ,драмска) 

Оспособљавање ученика за различите врсте 

препричавања-по датом плану, у целини и по 

деловима, са променом граматичког лица; 

Уношење дијалога и управног говора у структуру 

казивања, самостално причање, настављање 

започете приче, састављање приче по свом избору;  

Описивање сложенијих односа међу бићима, 

предметима и појавама; Извештавање о обављеним 

и необављеним задацима; Увежбавање сажетог, 

јасног усменог и писменог изражавања 

(вежбе:лексичке, стилске, диктати) 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас 

 1СЈ 1.2.7. 

 1СЈ 1.2.8. 

 1СЈ 1.3.1 

 1СЈ 2.3.8.    

 1СЈ 2.3.9.  

 1СЈ 2.3.10. 

 1СЈ 3.2.7.   

 1СЈ 3.4.1.  

 1СЈ 3.4.2.  

 1СЈ 3.4.3.  

 1СЈ 2.3.1 

 1СЈ 1.5.1.  

 1СЈ 1.5.2.  

 1СЈ 1.5.3.  

 1СЈ 1.5.4. 

 1СЈ 2.5.1.    

 1СЈ 2.5.2.  

 1СЈ 2.5.3. 

 1СЈ 2.5.4.  

 1СЈ 0.1.1. 

 1СЈ 0.1.2.    

 1СЈ 0.1.3.  

 1СЈ 0.1.4. 

 1СЈ 0.1.5.   

 1СЈ 0.1.6.  

 1СЈ 0.1.7.  

 1СЈ 0.1.8 

Индивидуални ,Фронтални 

Рад  у  пару,Групни  рад 

Вербално-текстуална, 

Аналитичко-синтетичка метода, 

Метода  писаних радова, 

Илустративно-демонстративна 

метода,  

Читање,Уочавање,Тумачење, 

Запажање,Образлагање,Описив

ање 

Препричавање, Рецитовање. 

Наставни  листови,Српски  

језик  и  изражавање 

Читанка;Избор дела из домаће 

лектире; 

Часопис за децу; Речник 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

 

Циљ и задаци предмета: Усвајање елементарних математичких знања; примена усвојених математичких знања у решавању разноврсних 

задатака; развијање менталних способности 

ТЕМА Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

  

 

Скуп природних 

бројева 

 

 

 

 

 

Мерење и мере 

 

Геометријски 

објекти-површина 

и запремина 

 

 

Разломци 

 

 

 

 

  134 

 

 

 

 

 

10 

 

 

30 

 

 

 

6 

Писање и читање природних бројева 

у декадном систему 

Бројевна полуправа 

Разломци 

Рачунске операције 

Изрази 

Једначине и неједначине 

Текстуални задаци 

 

Мере за површину 

 

Површина правоугаоника и квадрата 

Површина коцке и квадра 

Запремина квадра и коцке 

 

 

Писање,читање и упоређивање 

разломака 

 

Српски језик 

 

Ликовна 

култура 

 

Свет око нас 

 

  1MA 1.1.1.   1MA 1.1.3.    

1МА 1.1.5.   1МА 2.1.1. 

  1МА 2.1.2.   1МА 2.1.3. 

  1МА 2.1.4.   1МА 2.1.5.     

  1МА 3.1.1.   1МА 3.1.2. 

  1МА 3.1.3.   1МА 3.1.4. 

  1МА 3.1.5.   1МА 1.4.1.   

  1МА 2.4.3.   1МА 2.4.4.     

  1МА 2.4.5.   1МА 3.4.3. 

1МА 1.2.1.   1МА 1.2.2. 

1МА 1.2.3.   1МА 1.2.4. 

1МА  2.2.1.  1МА 2.2.2. 

  1МА 2.2.3.   1МА 2.2.4.   

  1МА 2.2.5.   1МА 2.2.6.   

  1МА 3.2.1.   1МА 3.2.2.    

  1МА 1.3.1.   1МА 1.3.2.    

  1МА 2.3.1.   1МА 2.3.2.   

  1МА 3.3.1.  1МА 3.3.2. 

 

Индивидуални ,Фронтални,Рад  

у  пару,Групни  рад 

 Вербално-текстуална, 

Илустративно-демонстративна, 

Метода писаних радова, 

Аналитичко-синтетичка 

 

Писање 

Графичко приказивање 

Уочавање 

Посматрање 

Систематизовање 

Уџбеник 

Наставни лист 

Аудио-визуелна средства  

Модели 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК         

                           

Циљ и задаци предмета : Оспособљавање ученика да на енглеском језику комуницира у усменом и писаном облику о темама из 

окружења;Разумевање других култура и традиција;стимулисање маште ,креативности и радозналости 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА (облици, методе... 

1.ТWO 

WORLDS 

 

2.I AM 

DANCING 

 

3.IT IS 

SNOWING 

 

4.I AM SCARED 

 

5.LIONS EAT 

MEAT 

 

6.BUGS 

 

7.MY DAY 

 

 

8.I LIKE 

SURFING 

 

9.FESTIVALS 

 

8 

 

 

 9 

 

  

9 

  

 

7 

 

 8 

 

 

 7 

 

 9 

 

 

 9 

 

 

6 

Описивање људи и њиховог непосредног 

окружења 

 

Предмети из домаћинства и различите активности 

везане за те предмете;Present Continous Tense 

 

Годишња доба;временске прилике у одређено 

годишње доба; 

 

Изражавање емоција и тренутног расположења 

 

Исхрана дивљих животиња 

 

Инсекти;просторни односи;бројеви до 

100;необични инсекти 

 

Дан;делови дана;активности у току дана;казивање 

времена(цео сат,пола сата).Present Simple Tense 

Спортови,глагол like;необични спортови 

 

 

Начин прослављања појединих празника 

Српскијезик, 

музичка култура 

 

Српски језик, музичка 

култура 

Српски језик, музичка 

култура, природа и 

друштво 

Српски језик, 

музичка култура 

Српски језик, музичка 

култура, природа и 

друштво 

Српски језик, музичка 

култура 

Српски језик, 

музичка култура 

Српски језик, музичка 

култура, физичко 

васпитање 

Српски језик, музичка 

култура 

 

Препознавање везе између слова и 

гласова; 

повезивање речи у слику; 

повезивање речи и кратких 

реченица са сликом 

 проналажење недостајућих речи; 

извршавање прочитаних 

упутстава, 

слушање и реаговање на команде 

наставника или са аудио записа 

;мануелне активности.вежбе 

слушања; 

Одговарање на једноставна 

питања  

у  вези са текстом 

Читање и разумевање кратког 

илустрованог текста 

Остваривање корелацијее са 

другим предметима 

Препознавање и коришћење 

граматичких садржаја 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Циљ и задаци предмета: Усвајање знања,умења и вештина; подстицање природне радозналости; примена наученог и успешна интеграција у 

савремене токове живота;  упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Разноврсност 

живог света 

 

 

Рад, енергија, 

производња и 

потрошња 

 

 

 

 

 

 

Истражујемо 

природне појаве 

 

 

 

 

Истражујемо 

материјале 

 

 

 

 

 

Србија данас 

 

 

10 

 

 

 

 

  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

15 

Разноврсност живог света 

Човек део природе 

 

 

Рад производња,потрошња и одрживи 

развој 

Природна богатства и њихово 

коришћење 

Природне сировине-примена,прерада 

Обновљиви и необновљиви извори 

енергије; Делатности људи ;  

 

Исраживање и уочавање узрочно-

последичних веза 

Величина сенке 

Висина звука 

Кретање 

 

Својства материјала 

Магнети 

Светлосна и топлотна пропустљивост 

материјала 

Растворљивост материјала 

Смеше 

 

Основне одреднице државе 

Развој модерне српске државе 

Стратешки положај Србије 

Природно-географске одлике Србије 

 

 

 

Ликовна 

култура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

1ПД 1.1.1.  1ПД 1.1.2. 

1ПД 2.1.4.  1ПД 2.1.5. 

1ПД 2.1.6.  1ПД 3.1.1.  

1ПД 1.2.1.  1ПД 1.2.2. 

1ПД 1.2.3.  1ПД 2.2.1. 

1ПД 2.2.2.  1ПД 2.2.3. 

1ПД 2.2.4 

 

 

 

 

 

1ПД 2.4.1.  1ПД 2.4.2. 

1ПД 2.4.3.  1ПД 2.4.4. 

1ПД 2.4.5 

 

 

 

1ПД1.3.1.  1ПД1.3.2. 

1ПД1.3.3.  1ПД1.3.4. 

1ПД1.3.5.  1ПД1.3.6. 

 

 

 

1ПД2.3.1.  1ПД2.3.2 

1ПД 2.3.3. 1ПД2.3.4. 

1ПД 2.3.5. 1ПД2.3.6. 

 

Индивидуални, Фронтални 

Групни, Рад у пару 

 

 

 

Вербална 

Демонстративно-илустративна 

Мет. практ. радова 

Експериментална,Истраживачка 

 

 

 

Посматрање,Описивање 

Процењивање,Груписање 

Праћење, Бележење,Сакупљање 
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Прошлост Србије 

Рељеф,воде,клима 

Угрожена и заштићена подручја 

Становништво Србије 

Грађење демократских односа 

Очување националног идентитета 

Конвенција о правима деце 

Трагови прошлости 

 

Временска лента 

Лоцирање догађаја 

Хронологија различитих научних 

открића 

Начин живота у средњем веку 

Прошлост српског народа 

1ПД 3.3.1. 1ПД 3.3.2 

1ПД 1.6.1. 1ПД1.6.2. 

1ПД 1.6.3. 1ПД1.6.4. 

1ПД 1.6.5. 1ПД1.6.6. 

1ПД 2.6.1. 1ПД2.6.2. 

1ПД 2.6.3. 1ПД2.6.4. 

1ПД 2.6.5  1ПД2.6.6. 

1ПД 2.6.7. 1ПД 3.6.1. 

 

1ПД1.6.1.  1ПД1.6.2. 

1ПД1.6.3.  1ПД1.6.4. 

1ПД1.6.5.  1ПД1.6.6. 

1ПД 2.6.1. 1ПД2.6.2. 

1ПД 2.6.3. 1ПД2.6.4. 

1ПД 2.6.5. 1ПД2.6.6. 

1ПД 2.6.7. 1ПД3.6.1. 

 

 

Уџбеник 

Хербаријум 

Материјали из природе и 

домаћинства 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци предмета:  Подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљењаразвијање способности ученика за опажање 

облика,величина, светлина, боја развијање способности за препознавање традиционалне,модерне, савремене уметности 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Колаж, фротаж, деколаж и 

асамблаж 

 

 

 

 

Везивање облика у 

тродимензионалном 

простору и у равни 

 

 

Сликарски материјали и 

технике 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

Дводимензионални-површински колаж 

Површинске игре 

Наслојавање,доцртавање,досликавање 

Тродимензионални колаж,проширени медиј 

 

Компоновање апстрактних облика у простору према 

положеној,косој или усправној линији 

Организација бојених облика у односу на раван у 

простору 

Организација тродимензионалних облика у простору и 

на равни 

Појмови-акварел,пастел,темпера 

Карактеристике акварел технике 

Карактеристике пастелних боја и креде у боји(суви и 

 

 

Српски језик  

 

 

 

 

 Природа и 

друштво 

Фронтални, Групни, 

Тимски 

Индивидуални, 

 Рад у пару  

Илустративно-

демонстративна 

Вербална 

Метода практичних 
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Основне и изведене боје 

 

 

 

 

Линија,површина, волумен, 

боја, простор 

 

 

 

 

Амбијент-сценски простор 

 

 

 

10 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

10 

 

воштани пастел) 

Карактеристике темпера боја 

Појмови-материјали и технике 

 

Црвена+жута=наранџаста 

Црвена+плава=љубичаста 

Жута +плава=зелена 

Појмови-основне и изведене боје 

 

Линија-простор 

Површина-простор 

Волумен-простор 

Боја-простор 

Линија,површина,волумен,боја-простор 

Појмови-волу Идејна решења за израду маски 

 

Израда маски 

Израда сцене 

Предлог за кореографију,музику,костим 

Израда сцене 

Реализација по групама или у целини 

Појмови-амбијент и сценски простор мен 

радова 

Сликање, 

Цртање,Сецкање, 

лепљење, Цепкање 

Колаж папир,  

Блок,  

Маказе 

Лепак,  

Употребни предмети из 

домаћинства и природе  

Темпере 

Воштани и суви пастел 

Креде у боји, Акварел, 

Глина, Пластелин 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци предмета : Развијање интересовања ,музикалности и креативности; оспособљавање за разумевање  могућности музичког 

изражавања; развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других  народа 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

Певање песама по слуху и са нотног текста различитог 

садржаја и расположења, традиционалне и уметничке музике 

Певање и  извођење музичких игара 

Певање наменских песама као звучна припрема за  

поставку музичке писмености. 

Свирање песама на мелодијским инструментима Орфовог 

инструментаријума.  

Свирање пратње за бројалице, песме, игре на ритмичким 

дечјим инструментима 

 

Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и 

кратких инструменталних композиција различитог 

садржаја, облика и расположења, као и музичких прича. 

Слушање народних песама и игара. 

 

Креирање једноставне пратње за бројалице, песме, приче, 

стихове, музичке игре.Креирање  покрета уз 

музику.Импровизација мелодије на задани 

текст.Импровизовање  дијалога на мелодијским 

инструментима Орфовог инструментаријума.Смишљање 

музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, 

мелодијска допуњалка, мелодијска допуњалка са  

потписаним текстом, састављање мелодије од понуђених 

двотактних мотива. 

 

 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

 

  Ликовна    

   култура 

 

 

 

Рад у групи, Индивидуални рад 

 

Фронтални, Тимски, Рад у пару 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Метода практичних радова 

Певање 

Слушање,Свирање 

Анализа нотног текста 

Синтеза музичких активности 

Писање, 

процењивање,Уочавање 

Посматрање,Систематизовање, 

именовање 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци предмета: Разноврсним и систематским моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима 

допринесе интегралном развоју личности; развој моторичких способности; примена моторичких умења,навика 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 АТЛЕТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ НА 

ТЛУ И 

СПРАВАМА 

 

 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА 

И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

 

 

ОСНОВИ 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

26 

Рад на техници трчања  у месту и у кретању 

Техника високог и ниског старта 

Усавршавање прекорачне технике на већим висинама 

Усавршавање технике згрчне и предвежбе за технику 

увинућа 

Бацање лоптице у даљ и бацање медицинке 

Игре,деонице до 20 метара 

 

Колут напред и назад 

Вага 

Комбинација савладаних вежби 

Мост 

Састав на греди 

 

Високо-далеки скок 

Окрети на две и једној нози 

Равнотеже успоном на две и једној нози 

Замаси у бочној и чеоној равни 

Плесови(народни и уметнички) 

 

Рукомет 

Одбојка 

Фудбал 

Кошарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас 

 

 

 

Фронтално, Групни, Тимски, 

Рад у пару, Индивидуални 

 

Демонстративна, Вербална, 

Практична 

 

Трчање у месту и кретање, 

Трчање напред и бочно, 

Трчање краћим и дужим кораком, 

Крос трчање, спринт 

 

Лоптице, Штафетне палице, 

Медицинка, Струњача,Греда 

Чуњеви,Обручи, Лопта,Вијача 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

 

Циљ и задаци предмета: изградис пособност дубљег разумевања и вредновањекултуре и цивилизације у којој живимо. 

 

ТЕМА 

 

Број 

час. 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Свет је 

створен да 

постанеЦрква 

2.Литургија је 

заједница у 

Христу 

 

3.Црква као 

икона будуће 

гцарства 

 

4.Првородни 

 

5.Врлина 

 

6. Црква у 

хришћанској 

архитектури 

     6 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

8 

 

2 

 

5 

Кратко обнављање ранијег градива,Свет је 

пропадљив(смртан)ако је ван заједнице са 

Богом. 

 

-Црква је конкретна Литургијска заједница 

,јединством многих људи у 

Христу,Литургијско јединство природе и људи 

у Христу,структура Литургије 

 

-Библијска основа-народ  окупљен око Месије 

,Есхатон будуће царство Божије као узрок 

Цркве и  историје(последњи догађај Царства 

Божијег даје валидност и постојање 

историјским догађајима). 

 

-Смрт природе као разједињење и смрт 

личности као прекид заједницеса личношћуза 

коју смо били везани,коју смо највише волели. 

 

-Начин живота у складу са Божијим 

промислом о свету и човеку,Литургија нам 

открива и циљ због кога је бог створио свет и 

људе. 

 

-Основни појмови и изглед,Помесна и 

Васељенска Црква ,њихов однос,Теологија 

паравославне уметности,Црква и свет. 

Стицање знања да 

постојане света има 

свој циљ,тај циљ је 

есхатолошка као и 

Литургијска 

заједница:јединство 

свих отворених бића 

међу собом и на крај са 

Богом,преко Богочовек 

Исиса 

Христа.Суочавање са 

одговорношћу за 

историју и постојање 

природе и да ту 

одговорност истински 

остварујемо једино ако 

живимо начином 

живота који је 

утемељен на будућем 

царству Божијем и 

његовој структури. 

-Стицање знања да су 

Бог и човеку 

Христу,односно у 

литургији неодвојиви. 

- Циљ због кога је Бог створио 

свет и првородни грех треба 

реализоватиу преко описа 

Литургије која садржи 

све:цалокупни природу кроз 

природне дарове 

хлеб,вино,воду;молитве којима се 

молимо за благорастворење 

ваздуха ,за изобиље плодова 

земаљских...људе који су сви 

сједињени у Христу и постије од 

слободно природних закона и 

окренути ка Богу 

Оцу.Објашњавајући службу 

свештеника у Литургији. 

 Литургија је заједница у Христу... 

и  Црква као икона будућег 

Царства треба реализовати преко 

описа Литургије указивањем на то 

да је 

ЛитургијаХристоцентрична,однос

но д се сви у Литургији сједињују 

преко епископа као преко Христа, 

са Богом,као и на то да Литургија 

почиње речима:"Благословено 

Царство Оца и Сина и Св.Духа и 

да све у њој указује будуће 

Царство". ". 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање     

 

Циљеви и задаци:  подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученикa 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Договарање и сарадња 

Дечја права су универзална 

Заједно стварамо демократску атмосферу у 

нашем разреду, школи 

Живим демократију 

Људско биће је део целог света 

Евалуација 

2 

4 

6 

 

16 

5 

3 

Родитељски састанак  

Уводни час 

Дечја права, права, дужности, 

правила 

Кућни ред школе, сукоби 

Тимски рад 

Решавање проблема 

Људска бића 

Презентација радова 

Свет око нас 

 

 Ликовна 

култура 

 

Српски језик 

 

Верска настава 

 

Индивидуални, Фронтални , 

Рад у пару, групни 

Вербално-текстуална 

Демонстративно-илустративна 

Метода практичних рад. 

Читање, Писање, Сакупљање, 

Уочавање 

Приручник за наставнике-

Сазнање о себи и другима 
 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Од играчке до рачунара 
 

Циљ и задаци предмета : Развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и свакодневном животу;  

развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; упознавање и употреба једноставних програма за рачунарске игре и 

образовне програме;развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Цртамо и 

пишемо 

 

 

 

 

 

Правимо 

одељењска 

новине 

Играмо се и 

снимамо 

Креирамо, 

стварамо  

 

 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

    4 

 

    

    4 

Цртање и писање текста цртање по слободном 

избору и по задатој теми сложенијих цртежа 

комбинованих са текстом комбиновање 

појединих алата за цртање и писање у 

решавању конкретних проблема покретање 

програма чување цртежа штампање 

Припрема материјала за новине уређивање 

текста и цртежа 

 Web – камера, прикључивање камере на 

рачунар - покретање програма за снимање  

меморисање и уређивање снимака  

Креирамо одељењски CD - комбинација 

снимака web - камером, музике, текста, 

фотографија из разних ситуација и активности 

одељења  

Електронска пошта, покретање програма, 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фронтални 

Индивидуални 

Уџбеник 

Музички ЦД 

Метода практичних радова 

Метода демонстрације 

Метода учења 
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креирање поште, слање и примање  

Пригодне активности (Нова година, Дан жена, 

рођендани) креирање писма, постера, 

транспарента, позивнице, честитке, календара, 

албума... користећи једноставан програм и 

лако обрадив материјал (папир, картон, 

текстил и сл.). 

Српски језик 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:     Народна традиција            

                                

    Циљ и задаци предмета : продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима; стицање елементарних знања о 

традиционалним облицима транспорта и транспортним средствима и њиховом значају за живот људи на селу и у граду;  

упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури; упознавање са носиоцима народне 

традиције (усменим, писаним и материјалним); схватање важности чувања и неговања народне традиције.  
 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Традиционални 

облици транспорта и 

транспортна средства 

 

 

 Народни музички 

инструменти 

 

 

 

 

Носиоци народне 

традиције 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

   15 

 

   

 

 

 

7 

 

Сувоземни унутрашњи саобраћај, 

трасирање, изградња и одржавање путева; Пратећи 

објекти (ханови, караван - сараји...); Значајни путеви у 

прошлости; поштански саобраћај, саобраћај на води, 

Врсте народних музичких инструмената,материјали од 

којих су израђени музички инструменти; Улога музичких 

инструмената у обележавању годишњег циклуса обичаја 

(обреди и празници) и животног циклуса обичаја (рађање, 

крштење, свадба, испраћај у војску).  
 

Начини преношења народне традиције (усмени, писани и 

материјални садржаји); начини чувања традицијске 

културе;  науке, установе и друштва које се баве чувањем 

и неговањем традицијске културе;  преношење садржаја 

народне традиције из садашњег времена на наредна 

поколења.  

Српски језик, 

Природа и 

друштво 

 

Српски језик, 

Музичка 

култура 

 

Српски језик, 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура 

Преко савладавања 

декоративних елемената 

обичаја и обреда, везаних за 

верске и сезонске фолклорне 

празнике, препоручује се 

приступ који у оквиру 

наставних предмета из области 

уметности има разрађену 

методологију за такав рад.  

Истраживачки рад и стална 

размена информација са 

ученицима у циљу што боље 

спознаје садржаја локалне 

традицијске културе.  

Могућност да се систематизује 

и рекапитулира усвојено знање, 

организује изложба 
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ПРЕДЛОГ TEMА ЗА ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

o Бирамо одбор одељенске заједнице, договор о раду 

o Како је бити најстарији 

o Како да уредимо наше место где смо често? 

o Животни пут Светог Саве 

 

OKTOБАР 

o Да заједно уредимо нашу учионицу! 

o Ко се воли тај сме и да покаже, јер је љубав важна 

o Шта ми недостаје у граду / селу 

 

НОВЕМБАР 

o Како ко учи? 

o Како да нађем одговор? 

o Велики људи – деца жељна знања 

o Шта је то љубав према свом народу, а шта је народ? 

 

ДЕЦЕМБАР 

o „Све што расте и треба да расте“ 

o Шта раде деца кад порасту? 

o Колико смо и како научили градиво четвртог разреда? 

o Припрема за  прославу Нове године 

 

ЈАНУАР 

o Весели састанак – радимо ко шта воли 

 

ФЕБРУАР 

o Како проводимо своје слободно време? Шта ради споменар? 

o Шта је добро, а шта зло? 

o Шта је крађа, а шта лаж? 

o Да ли сам усамљен, уплашен, бесан и када? 

 

МАРТ 

o Шта је то љубав у породици? 

o Кад се угледам на родитеље, а када они на мене? 

o Дечји ликови у књигама 

 

АПРИЛ 

o Напиши песму, брзалицу, бројалицу! Смисли и необичну причу, песму... 

o  

МАЈ 

o Разговарамо о ономе што нас тишти! Сами бирамо садржаје за час одељењског старешине 

o Тема по избору ученика  

ЈУН 

o Шта нас чека у петом разреду ? 

o Опроштајна прредба и дружење са учитељицо
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ   Начин остваривања програма  

Језик 

 

 
 

Књижевност 

 

 
 

Култура 

изражавања 

 

Савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим 

речима;Савладавање управног и неуправног говора;Употреба великог слова у 

писању; Употреба наводника и заграде;Писање суласника ј у придевским 

облицима;Писање скраћеница; Уочавање наглашенихи и ненаглашених речи 

Оспособљавање за изражајно читање и казивање 

Поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење књижевног текста и 

сценских дела 

Навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање 

Оспособљавање ученика за различите врсте препричавања-по датом плану, у целини и 

по деловима, са променом граматичког лицаУношење дијалога и управног говора у 

структуру казивања, самостално причање, настављање започете приче, састављање 

приче по свом избору;Описивање односа међу бићима, предметима и 

појавамаИзвештавање о обављеним и необављеним задацима 

Индивидулни ,фронтални 

Вербално-текстуална 

Аналитичко-синтетичка  

метода 

Метода  писаних  радова 

Илустративно-

демонстративна 

 

Читање,Уочавање,Тумачење, 

Запажање,Образлагање 

Читанка, Наставни лист, 

Припремљени наставни 

листићи. 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА Начин остваривања програма  

Скуп природних 

бројева 

 

 

Мерење и мере 

 

Геометријски 

објекти -  

површина и 

запремина 

 

Разломци 

Упознавање скупа природних бројева 

Читање и записивање бројева у декадном систему;Оспособљавање 

ученика за приказ природних бројева на бројевној 

полуправи;Упознавање rазломака;Примена својстава рачунских 

операција у изразима једначинама и неједначинама; Оспособљавање  

за успешно решавање текстуалних адатака 

Упознавање ученика са јединицама за површину 

Примена јединица за површину 

Текстуални задаци 

Оспособљавање ученика за цртање мреже коцке и 

квадра;Оспособљавање ученика за прављење модела коцке и 

квадра; Оспособљавање ученика за израчунавање површине 

квадрата,правоугаоника,квадра и коцке;Оспособљавање ученика за 

израчунавање запремине квадра и коцке 

Упознати разломке облика а/б,њихово читање,писање и значење уз 

коришћење одговарајућих термина, упоређивати разломкe 

 

Српски језик 

 

 

Фронтални, Индивидуални 

Вербално-текстуална, 

Илустративно-

демонстративна, 

Метода писаних радова, 

Аналитичко-синтетичка 

Писање,Графичко 

приказивање, 

Уочавање,Посматрање, 

Систематизовање,именовање 

Уџбеник, Наставни лист, 

Припремљени наставни 

листићи 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језика 

 

1.INTRODUCTION 

(основни бројеви,алфабет,спеловање,поздрављање и представљање) 

2.AUXILIARY VERBS 

(помоћни глаголи to be i have got ,потврдни ,одрични и упитни облик) 

3.WEATHER 

(временскеприлике и годишња доба,дани у недљи,месеци у години) 

4.ADJECTIVES 

(придеви-happy,sad,scared,angry) 

5.MY  DAY 

(тачно време,бројеви до 100,предлози) 

6.TENSES 

(глаголска времена Present Simple Tense I Present Continous Tense) 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У четвртом разреду допунска настава се одвија короз индивидуални,рад у пару  и рад у групи). Прве 

две недеље настава је орална;обнављају се и утврђују наставне структуре из трећег разреда.У току 

четвртог разредаученици треба да увежбавања вештину писања и читања на елементарном нивоу.Биће 

заступљено и увежбавањ енглеске ортографије,преписивање и читање.Писање и читање на допунској 

настави заснива се на кратким илустрованим текстовима  али и на вокабулару из трећег у зависности 

од могућности ученика.Метод је у основи комуникативан  али се примењује и текстуална 

метода.Велики део садржаја се увежбава на занимљив начин кроз индивидуални и групни рад или рад 

у пару кроз вежбања и физичке активности.
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Mатематика 

Циљ : Продубљивање и проширивање математичких знања изван оквира редовних наставних садржаја; развијање интересовања 

за математику кроз решавање разноврсних проблемских задатака; развијање логичког мишљења, индуктивног и дедуктивног 

закључивања. 

 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Природни бројеви до 

милион.  
 

Рашавање сложених 

задатака применом методе 

дужи, 

једначине,дијаграма.  
 

Квадрат и правоугаоник. 

Коцка и квадар. 
 

Проблеми мерења, 

превожења, пресипања, 

размештаја и преношења. 

Магични квадрати  
 

Математичке игре и 

занимљиви задаци. 

Проширивање и примена научених знања о низу природних 

бројева, примени својства рачунских операција. Примена 

зависности резултата од промене компонената операција. 

Оспособљавање ученика да кроз цртеж, дијаграм и помоћу 

једначине математички изразе проблемски задатак. Примена 

знања о површини квадрата и правоугаоника у реалним животним 

ситуацијама и израчунавању обима сложених геометријских 

фигура. Примена знања о површини и запремини коцке и квадра у 

реалним животним заједницама. Развијање довитљивости у 

решавању интересантних нешаблонских, проблемских задатака 

који се своде на мерење, превожење, пресипање, размештање и 

преношење. Уочавање и усвајање правила и принципа магичног 

квадрата и других шема. 

Развијање комбинаторичких способности. 

Развијње способности код ученика да применом низа 

математичких поступака победе у математичкој игри. Развијање 

такмичарског духа, довитљивости и сналажљивости. 

Индивидуални, групни 

Рад у пару, фрoнтални 

 

Метода разговора, писаних 

радова, усменог излагања, 

демонстрације, читања и рада на 

тексту, хеуристичка метода, 

илустративна метода 

 

Модели геометријских фигура и 

геометријских тела, 

геометријски прибор, мерни 

инструменти  

(тегови, посуде, тас, метар) ... 

 

 

 

 



89 
 

 

СЕКЦИЈЕ 

 

РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 

Циљ и задаци секције су: Развијање интересовања  музичке осетљивости и креативности, стварање 

расположења, слушање  и играње у ритму, оспособљавање за развијање ритма и покрета , развијање 

такмичарског духа. 

 

р.бр. Теме 

1.  
Формирање секције 

2.  
Упознавање са радом секције 

3.  
Увежбавање корака 

4.  
Припрема наступа  

5.  
Такмичење група  

 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Циљ и задаци секције су:Увођење ученика у комплексан свет ликовне уметности као и 

његовооспособљавање за визуелну  комуникацију и развијање   стваралачког мишљења. 

 

 

р.бр. Теме 

 Положај облика у простору 

 Конструкција облика у простору 

 Компоновање више облика у простору 

 Обрада простора и облика боја 

 Равнотежа облика у простору 

 Равнотежа боје у простору 

 Естетско уређење школе и њене околине 

 Kомпозициони односи 

 Пејзаж-акварел-гваш.темпера-уље 

 Учешће и припрема изложби и разних других манифестација 
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ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Циљ и задаци секције су:  да се код ученика млађег школског узраста побуди интересовање за 

рецитовањем, учењем рецитала и. Секција подстиче развијање ученичке маште, креативности и 

оргиналности. Оспособљава ученике за лиепо и изражајно рецитовање,упознавање  са основама 

драмског истраживања,богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења,развијање 

способности за концентрацију и способности за јавне наступе,стицање искуства и навика за 

колективни живот и рад,развој опажања, размишљања и слободног изражавања,развијање 

самоконтроле, досетљивости... 
 

р.бр. Теме 

1 Артикулација и дикција 

2 Мимика и гестикулација           

3 . Рад на драмском и рецитаторском текскту 

4 Припрема  за Савиндан   

5 Припрема за Дан жена 

6 Припрема за завршни наступ 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

Циљ и задаци секције су: Утврђивање знања стечених на часовима редовне наставе, проширивање 

образовног нивоа ученика и упознавање са занимљивостима из света математике, развијање 

појединих математичких идеја 

р.бр. Теме 

1 Сабирање и одузимање у скупу n 

2 Обим геометријских тела 

3 Површина геометријских тела 

4 Једначине и неједначине 

5 Логички задаци 

6 Разломци 

7 Редослед рачунских операција 

8 Текстуални задаци 

9 Мерне јединице 

10 Занимљиви задаци  
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ДРУГИ ОБРАЗОВНИ ЦИКЛУС 
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. 
Техничко и информатичко 

образовање 
2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 23
 

828
 

24
 

864
 

26
 

936
 

26
 

884
 

Ред. 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Верска настава/Грађанско 

васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик
4 

2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Физичко васпитање – изабрани 

спорт 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А+Б 27
 

972
 

28
 

1008
 

30
 

1080
 

30
 

1020
 

Ред. 

број 
В: ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Чувари природе 1 36 1 36 - - - - 

2. 
Свакодневни живот у 

прошлости 
1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Домаћинство     1 36 1 34 

УКУПНО: В 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: А+Б+В 28
 

1008
 

29
 

1044
 

31
 

1116
 

31
 

1054
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК   

         

Циљ наставе српског језика је да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,  да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима 

српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе 

се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине и 

савремене уметности.  

Задаци наставе српског језика:  1. стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике 

рада током наставе српског језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у 

пуној мери реализовани ; 2. развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 3. 

описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 4. поступно 

и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 5. упознавање језичких појава и појмова, 

овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 6. оспособљавање за успешно 

служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 7. развијање осећања за 

аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 8. развијање смисла и способности за правилно, течно, 

економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 9. 

увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, 

усмереног, истраживачког); 10. оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано 

тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 11. упознавање, читање и тумачење 

популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 12. поступно, 

систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног 

текста; 13. развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином 

вођења дневника о прочитаним књигама; 14. поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и 

вредновање сценских остварења (позориште, филм); 15. усвајање основних теоријских и функционалних појмова 

из позоришне и филмске уметности; 16. упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и 

културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 

остварења;  

развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 17. навикавање на редовно 

праћење и критичко процењивање емисија за децу на  радију и телевизији; 18. подстицање ученика на самостално 

језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 19. подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних 

активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска, лингвистичка секција и др.); 20. васпитавање 

ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; 21. 

развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
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ТЕМА / 

ОБЛАСТ 

Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛА-

ЦИЈА 

 СТАНДА-

РДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

Језик 

(грама-

тика) 
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Обнављање, проверавање и систематизовање 

знања која се у овом и старијим разредима 

проширују и продубљују, до нивоа њихове 

примене и аутоматизације у изговору и 

писању у складу са књижевнојезичком 

нормом и правописом.  

Проста реченица - обнављање знања о 

главним реченичним члановима 

(конституентима): предикату, као централном 

члану реченице, и субјекту, као независном 

члану реченице, који се слажу у роду и броју. 

Именски предикат. Зависни реченични 

чланови: прави и неправи објекат - допуна 

глагола и прилошке одредбе за место, време, 

начин, узрок, меру и количину; атрибут и 

апозиција.  

Систематизација знања о члановима реченице: 

главни (независни) и зависни.  

Приликом усвајања и обнављања знања о 

прилошким одредбама уочавање и 

препознавање прилога, њиховог значења и 

функције у реченици.  

Сложена реченица - појам и препознавање 

(указивање на функцију личног глаголског 

облика). Уочавање везника у сложеној 

реченици и указивање на њихову функцију.  

  Појам променљивости и непроменљивости 

речи. Променљиве речи: именице, заменице, 

придеви, бројеви, глаголи; непроменљиве 

речи: прилози, предлози, везници, узвици, 

речце.  

Промена именица (деклинација): граматичка 

основа, наставак за облик, појам падежа. Уз 

промену именица указује се на гласовне 

алтернације (у руци), ради правилног говора и 

писања, али се не обрађују.  

Страни 

језици 

 

Корелација 

са 

областима 

у оквиру 

наставног 

предмета  

(књижевнос

т, језичка 

култура) 

 

СЈ.1.3.4.  

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.9. 

СЈ.1.3.12. 

СЈ.1.3.13. 

СЈ.1.3.14.  

СЈ.1.3.15.  

У настави граматике треба примењивати следеће 

поступке као неке од начина остваривања програма: 

-подстицање свесне активности и мисаоног 

осамостаљивања ученика; 

 сузбијање мисаоне инерције и ученикових 

имитаторских склоности; 

- заснивање тежишта наставе на суштинским 

вредностима, односно на битним својстима и 

стилским функцијама језичких појава; 

- уважавање ситуационе условљености језичких 

појава; 

- повезивање наставе језика и књижевности; 

- откривање стилске функције, односно изражајности 

језичких појава; 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и 

писању; 

- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања 

језичких појава; - неговање примењеног знања и 

умења; - континуирано повезивање знања о језику са 

непосредном говорном праксом; 

- остваривање континуитета у систему разноврсних 

вежбања; 

 -указивање на граматичку сачињеност стилских 

изражајних средстава;                 - коришћење 

прикладних илустрација одређених језичких појава и 

др. 

Обрада нових наставних јединица из области 

граматике подразумева примену следећих 

методичких радњи: 

- коришћење погодног лингвометодичког текста на 

коме се увиђа и објашњава одговарајућа језичка 

појава (текстови треба да буду целовити, тј. смисаоне 

целине, засићени репрезентативним примерима за 

илустрацију одређене језичке појаве, прилагођени 

узрасту  
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Језик 

(грама-

тика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  62 

 Основне функције и значења падежа: 

номинатив - субјекат и део именског 

предиката; генитив - припадање и део нечега; 

датив - намена и управљеност; акузатив - 

објекат; вокатив - дозивање, скретање пажње, 

обраћање; инструментал - средство и друштво, 

употреба у инструменталу; локатив - место. 

Уз обраду падежа, уочавање и препознавање 

предлога и њихове функције.  

  Придеви - обнављање и систематизација: 

значење и врсте придева; слагање придева са 

именицом у роду, броју и падежу. Промена; 

компарација придева; функција придева у 

реченици, придевски вид.  

  Именичке заменице - личне заменице: 

промена, наглашени и ненаглашени облици, 

употреба личне заменице сваког лица себе, се; 

неличне именичке заменице (ко, што, итд.).  

  Бројеви - појам и употреба бројева; 

систематизација врста; главни (основни, 

збирни) и редни; значење бројева.   

  Глаголи - несвршени и свршени (глаголски 

вид); прелазни, непрелазни и повратни 

глаголи (глаголски род). Инфинитив и 

инфинитивна основа. Грађење и основна 

функција глаголских облика. Презент, 

презентска основа; наглашени и ненаглашени 

облик презента помоћних глагола; радни 

глаголски придев, перфекат, футур I.  

Страни 

језици 

Корелација 

са 

областима 

у оквиру 

наставног 

предмета 

(књижевнос

т језичка 

култура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЈ.2.3.3.  

СЈ.2.3.7.  

СЈ.2.3.10.  

СЈ. 3.3.4.  

 

 ученика, сажети и обични, тј. граматички, правописно и 

стилски исправни, природни и логични);                                  

- коришћење исказа, примера из пригодних, текућих или 

запамћених говорних ситуација;                                     - 

подстицање ученика да полазни текст схвате и доживе у 

целини и појединостима;                                             - 

утврђивање и обнављање знања о познатим језичким 

појавама и појмовима које непосредно доприносе бољем 

и лакшем схватању новог градива;               - упућивање 

ученика да у тексту уочи примере језичке појаве која је 

предмет сазнавања;                                                          - 

најављивање и бележење нове наставне јединице и 

подстицање ученика да запажену језичку појаву 

истраживачки сагледају;                                                       

- сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, 

значења, функције, промене, изражајних могућности...);         

- сагледавање језичких чињеница са разних становишта, 

њихово упоређивање, описивање и класификовање;                     

- илустровање и графичко представљање језичких 

појмова и њихових односа;         - дефинисање језичког 

појма; истицање својства језичке појаве и уочених 

законитости и правилности;                        - 

препознавање, објашњавање и примена наученог 

градива у новим околностима и у примерима које 

наводе сами ученици                (непосредна дедукција и 

прво вежбање); 

-утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и 

умења (даља вежбања у школи и код куће). 
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Језик 

(ортоепи

ја) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Уочавање разлике у квантитету акцента. 

 Правилан изговор гласова: е, р, с, з  

Вежбе у изговарању дугих и кратких акцената.  

 Уочавање разлике у интонацији упитних 

реченица (Ко је дошао? Милан је дошао?).  

 Интонација и паузе везане за интерпункцијске 

знакове: запету, тачку и запету и три тачке.  

Корелација 

са 

областима у 

оквиру 

наставног 

предмета  

(граматика, 

језичка 

култура) 

 

СЈ.1.3.3.  

Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор 

гласова: -ч, -ћ, -џ, -ђ, -х, као и - е (често отворено). 

Ученици с неправилним изговором појединих гласова 

раде индивидуалне и диференциране гоцорне вежбе. 

Гласови се најпре вежбају појединачно, а онда у 

говорном ланцу, у тексту.  

Ортоепске вежбе, везане за артикулацију гласова, 

јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, ритам, 

реченичну интонацију и паузе обично краће и чешће, 

изводе се не само у оквиру наставе језика него и 

наставе читања и језичке културе. Треба указивати 

ученицима континуирано на правилност у говору, али 

и на логичност и јасност, посебно зато што се настава 

одвија на дијалекатском подручју са неправилним 

акцентовањем. 

За усвајање правилног изговора користи се различити 

аудио-записи (Милорад Дешић, Српски акценат са 

лакоћом) 

 

 

 

 

Језик  

(правоп

ис) 

 

 

 

 

 14 

Проверавање, понављање и увежбавање садржаја 

из претходних разреда (писање присвојних 

придева са наставницима) - ов,  

-ев, -ин и присвојних придева који се завршавају 

на гласовне групе: -ски, -шки, -чки; управног 

говора; вишечланих географских имена, основних 

и редних бројева и др.).  

Писање придева изведених од именица у чијој се 

основи налази ј (нпр.хемијски). 

 Писање назива разних организација и њихових 

тела (органа). Писање заменице ВИ у обраћању.  

  Писање генитива, акузатива, инструментала и 

локатива именичких одричних заменица; одрична 

речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај 

у суперлативу.  

Тачка и запета. Запета уз вокатив и апозицију. Три 

тачке. Цртица.  

Навикавање ученика на коришћење правописа 

(школско издање).  

 

   Страни  

    језици 

Корелација 

са областима 

у оквиру 

наставног 

предмета 

(граматика, 

књижевност, 

језичка 

култура) 

 

 

СЈ.1.2.1.  

СЈ.1.2.2.,  

СЈ.1.2.8.  

СЈ.2.2.5.  

СЈ.3.2.5.  

 

 

 Ортографске норме се савлађују путем систематских 

вежбања, која се организују често, разноврсно и кроз 

различите облике писмених вежби.  

 Треба примењивати посебне вежбе  усмерене на 

савлађивање једног правописног правила и опште 

(сложене) вежбе, које садрже разноврсне правописне 

захтеве. 

   Правописне вежбе могу бити различите − диктат, 

самодиктат, допуњавање текста, исправљање 

(коректура) текста, преписивање текста. 

   Свако правописно вежбање подразумева и 

коментарисање погрешака у тексту (истичу се разлози 

правилног поступања и саопштавају у виду 

правописних правила. 
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Књижев

ност 
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Лирика  

Народна песма: Вила зида град  

Народна песма: Војевао бели Виде, коледо  

Обредне народне календарске песме (избор)  

Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)  

Јован Јовановић Змај: Песма о песми  

Војислав Илић: Зимско јутро  

Душан Васиљев: Домовина  

Јован Дучић: Поље  

Десанка Максимовић: Покошена ливада  

Стеван Раичковић: Лето на висоравни  

Мирослав Антић: Шашава песма  

Бранко В. Радичевић: Кад мати меси медењаке, 

Кад отац бије  

Добрица Ерић: Вашар у Тополи (одломак) 

Историја 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Веронаука 

Корелација 

са 

областима 

у оквиру 

наставног 

предмета 

(језик, 

језичка 

култура) 

СЈ.1.4.1 

СЈ.1.4.2 

СЈ.1.4.3 

СЈ.1.4.4 

СЈ.1.4.5 

СЈ.1.4.6 

СЈ.1.4.7 

СЈ.1.4.8 

СЈ.1.4.9 

У настави књижевности треба да се развије учеников 

истраживачки, проналазачки, стваралачки и 

сатворачки однос према књижевном делу. 

Књижевност се не предаје и не учи, већ чита, усваја − 

у њој се ужива и о њој се расправља. 

   Активност ученика треба да се одвија кроз три 

радне етапе: припремање, рад на часу и рад после 

часа. У свим етапама ученик се мора систематски 

навикавати да у току читања и проучавања дела 

самостално решава бројна питања и задатке, који ће га 

у пуној мери емоционално и мисаоно ангажовати и 

пружити му задовољство. 

 

 

 

 

 

 

Књижев

ност 

 

 

 

 

 

 

 62 

Епика  

Народна песма: Свети Саво  

Народна песма: Женидба Душанова  

Епске народне песме старијих времена (о 

Немањићима и Мрњавчевићима) (избор)  

Народне питалице, загонетке и пословице (избор)  

Народна приповетка: Еро с онога свијета  

Народна приповетка: Дјевојка цара надмудрила  

Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче и 

приче о животињама (избор)  

Вук Ст. Караџић: Житије Ајдук - Вељка 

Петровића (одломак)  

Милован Глишић: Прва бразда  

Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)  

Бранислав Нушић: Хајдуци  

Иван Цанкар: Десетица  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор приче 

из циклуса Јутра плавог сљеза) 

 Историја 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Веронаука 

Корелација 

са областима 

у оквиру 

наставног 

предмета 

(језик, 

језичка 

култура) 

СЈ.2.4.7.  

СЈ.2.4.8.  

СЈ.2.4.9.  

СЈ.3.4.7. 

 

 

Методичке радње у проучавању књижевних дела: 

 -подстицање (мотивисање) ученика за читање, 

слушање и доживљавање књижевноуметничког дела – 

сугестивно деловање на радозналост ученика,  уз 

наглашавање очекиваних доживљаја и емоција 

(мотивисање се може вршити истицањем одломка, 

занимљивих супротности, тематике, утисака, 

асоцијација и сл, затим позоришном представом, 

филмом, музиком, посетом изложби књига, музеју итд. 

-истраживачки (припремни) задаци за проучавање 

текста − задаци се могу односити на проучавање 

мотива, ликова, идеја, моралних и психолошких 

проблема, структуре дела, каузалних веза итд. 

   -читање дела − доживљајно (подразумева емоционалну 

и фантазијску ангажованост читаоца, којом се 

актуелизује предметност уметничког света, допуњују 

места неодређености, поистовећује са племенитим 

јунацима и дистанцира од порочних ликова); 

интерпретативно (казивањем се уједно и наглашавају 

посебна и могућа значења текста);  истраживачко 

(подразумева појачану рационалну усмереност и 

критичку радозналост према тексту) 
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Књижев

ност 
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Иво Андрић: Мостови  

Гроздана Олујић: Небеска река  

Стеван Раичковић: Мале бајке или Велико 

двориште (избор)  

Данило Киш: Дечак и пас  

Данијел Дефо: Робинзон Крусо  

Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера  

Жил Верн: 20 000 миља под морем  

(одломак)  

Драма  

Бранислав Нушић: Кирија  

Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс  

Љубиша Ђокић: Биберче  

Допунски избор  

Душан Радовић: Антологија српске поезије за 

децу 

Милован Витезовић: Шешир професора Косте 

Вујића (одломак)  

Историја 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Веронаука 

Корелација 

са областима 

у оквиру 

наставног 

предмета 

(језик, 

језичка 

култура) 

 

локализовање уметничког текста −шире 

локализовање (давање података из света ван 

књижевног дела, указивање на историјске чињенице, 

биографске околности итд.) или уже локализовање 

(при обради одломака, смештање дела у одговарајући 

циклус, збирку)   

-библиографски подаци и стваралачка историја дела 

− издвајају се само они подаци који осветљавају 

морални лик писца, његова схватања, тј. само они 

елементи који се  рефлектују у делу -коришћење 

помоћне литературе за проучавање;                                                  

-тумачење непознатих речи и израза -саопштавање 

утисака, мисли и осећања у вези са делом  -

препричавање текста у аналитичкосинтетичкој 

функцији (ако је реч о прозном делу)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижев

ност 
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Горан Петровић: Пронађи и заокружи (одломак)  

Тиодор Росић: Златна гора  

Л. Н. Толстој: Девојчица и крчаг  

А. П. Чехов: Шала  

(Са предложеног списка, или слободно, наставник 

бира најмање три, а највише пет дела за обраду. ) 

Научнопопуларни и информативни текстови  

Никола Тесла: Моји изуми  

Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, 

сазнања (избор)  

Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у 

народном веровању и певању код нас Срба 

(одељци о ружи, босиљку, храсту, липи...)  

Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и 

фолклора (Сунце, Месец, ружа, босиљак...)  

Грчки митови (избор)  

Избор из књига, енциклопедија и часописа за 

децу.  

Историја 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Веронаука 

Корелација 

са областима 

у оквиру 

наставног 

предмета 

(језик, 

језичка 

култура) 

  -аналитичкосинтетичко проучавање дела 

(интерпретација, обрада, тумачење, приступ) − 

динамика интерпретације усклађује се са водећим 

уметничким вредностима књижевног остварења, 

нпр. уметнички доживљаји, текстовне целине, битни 

структурни елементи (тема, мотиви, уметничке 

слике, фабула, сиже, ликови, поруке, мотивациони 

поступци, затим облици казивања, стилско-

изражајна средства итд.) 

-извођење закључка о суштинским вредностима дела  

 -учење напамет или изражајно казивање текста 

 -поредбено проучавање књижевних дела 

 -коришћење филмских, позоришних, телевизијских 

и звучних адаптација текста 

-усмено или писмено приказивање књижњвног дела 

(или његових релевантних каактеристика) 

-утврђивање стеченог знања о делу 

 -обнављање знања о делу и облици рада подстакнути 

проучавањем (драматизација, беседништво, говорне и 

писмене вежбе). 
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Језичка 

култура 

 

40 

Основни облици усменог и писменог изражавања. 

Препричавање кратких текстова. Уочавање 

структуре приче грађене хронолошким редом 

(увод - почетак приче, ток радње - истицање 

најважнијих момената, врхунац и завршетак). 

Препричавање динамичне сцене из епског дела, 

филма и телевизијске емисије.  

Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и 

описивање доживљаја - према сачињеном плану. 

Причање о измишљеном догађају на основу дате 

теме - према самостално сачињеном плану, уз 

консултовање са наставником.  

Описивање: једноставног радног поступка; 

спољашњег и унутрашњег простора; појединости 

у природи.  

Уочавање успелих књижевних портрета и језичко 

- стилских средстава којима су остварени. 

Портретисање личности из непосредне околине 

према сачињеном плану.  

Уочавање језичко - стилских средстава у 

одломцима дескриптивног карактера у лирским и 

епским делима.  

Извештавање; вест; обликовање вести према 

питањима: ко, шта, када, где... 

 

Страни 

језици 

Корелација 

са областима 

у оквиру 

наставног 

предмета 

(граматика, 

правопис 

књижевност) 

 

 

СЈ.1.1.1.  

СЈ.1.1.2.  

СЈ.1.1.4.  

СЈ.1.1.5.  

СЈ.1.1.6.  

СЈ.1.2.3.  

СЈ.1.2.4.  

 

Развијање језичке културе један је од најважнијих 

задатака наставе матерњег језика. Садржаји из 

области језичке културе често се не могу изоловано 

проучавати, јер се прожимају са садржајима из 

књижевности и граматике и правописа.  

 Неопходно је да ученици уоче разлику између 

говорног и писаног језика (у говорном језику 

реченице обично краће, незавршене и стилски 

неуређене, са употребом поштапалица). 

Усмена и писмена вежбања 

   Све врсте вежбања имају за циљ развијање 

језичког мишљења, изводе се на тексту или у току 

разговора. 

Морфолошке вежбе  − богате ученичко сазнање о 

речи као облику; не само што се усваја систем 

деклинације и конјугације, него и систем грађења 

речи (просте, изведене и сложене речи), чиме се 

утиче на богаћење ученилког речника. 

Лексичко-семантичке вежбе − односе се на уочавање 

правог и пренесеног значења речи, синонимију, 

антонимију, хомонимију, полисемију, архаизме, 

жаргонизме, дијалектизме, архаизме и 

фразеологизме. Треба упућивати ученике и на 

коришћење речника. 

Ортоепске вежбе − односе се на правилан изговор 

гласова, уочавање акцента у речи, разликовање 

дугих и кратких акцената, интонацију реченица.   

 

Језичка 

култура 

 

40 

Усмена и писмена вежбања  

Уочавање разлике између говорног и писаног 

језика.  

Комбиновање говорних и правописних вежби - 

говорна интерпретација интерпункцијских 

знакова (подизање тона испред запете и испред 

три тачке, а спуштање испред тачке и тачке и 

запете).  

Ортоепске, граматичке, лексичке и стилске вежбе 

у усменом и писаном изражавању различитих 

садржаја (препричавање, причање, описивање, 

Страни 

језици 

Корелација 

са областима 

у оквиру 

наставног 

предмета 

(граматика, 

правопис,  

књижевност) 

 

СЈ.1.2.6.  

СЈ.1.2.9.  

СЈ.2.1.5.  

СЈ.2.2.1.  

 

 

Синтаксичке вежбе − служе за упознавање синтаксичких 

појмова и обликовање реченице (рад на стилистици 

реченице састоји се у анализи и оцени ученичких 

реченица из њиховог усменог излагања и писмених 

састава, а нарочито у анализи примера из књижевних 

дела и говорног језика. 

Стилске вежбе − вежбе у сажимању текста уз појачање 

информативности, уз ситуационе подстицаје за тражење 

погодног израза; вежбе са различитим распоредом речи у 

реченици (уочавање нијансираних разлика у значењу, 

истицању и сл.); вежбе за отклањање нејасности и 

двосмислености. 
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извештавање и др.).  

Препричавање динамичне сцене из епског дела, 

филма, телевизијске емисије - према заједничком 

плану.  

Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и 

описивање доживљаја - по самостално сачињеном 

плану.  

Описивање спољашњег и унутрашњег простора, 

појединости у природи - по датом плану. 

Портретисање личности из непосредне околине - 

према датом плану.  

Писмо (међушколско дописивање); општа 

правила о писму као саставу и облику општења.  

 Вежбе у запажању (уочавање значајних појединости).               

Усавршавање  доживљајног                      и 

изражајног читања (казивање напамет научених 

стихова из епских и лирских дела). 
Савлађивање технике израде писменог састава (избор 

грађе, компоновање састава, обједињавање приповедања 

и описивања). 

Осам домаћих писмених задатака; читање и анализа 

задатака на часу 

 Четири школска писмена задатка – по два у полугодишту 

(један час за израду, два за анализу задатака и писање 

побољшане верзије састава) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

  

Циљ наставног предмета: овладавање основним вештинама говора и писања енглеског језика како би у једноставној комуникацији могао да се споразуме 

са људима из других земаља. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА-

ЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

 

 

Књиже-

вност 
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1. Школа 

2. Породица 

3. Здравље 

4. Храна 

5. Одевање 

6. Слободно време 

7. Путовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски  

језик 

Разуме општи садржај из 

краћих текстова после два 

читања; разуме и адекватно 

интерпретира садржај 

илустрованих текстова; 

 усклађује интонацију, ритам и 

висину гласа са сопственом 

омуникативном намером; 

препричава и интерпретира у 

неколико реченица садржај 

текстова; у неколико реченица 

износи своје мишљење. 

 

Фронтални 

Групни 

Рад у пару 

Вербално текстовна:  рад на 

тексту, дијалог, монолог 

 

Илустративно -демонстративна 

CD 

Семинарски радови ученика 

 

 

 

 

 

 

Језик 

1. The Present Simple Tense, The Present 

Continuous Tense, The Simple Past Tense, The 

Present Perfect, The Future Simple, be going to 

2. Moдални глаголи: can, could, must, mustn’t 

3. Детерминатори: some, any, no 

4. Заменице у функцији објекта, присвојне 

заменице 

5. Поређење придева 

6. Употреба одређеног, неодређеног и нултог 

члана 

7. Неправилна множина именица 

8. Предлози за правац кретања, време, доба 

дана, годишње доба, порекло, средство,намену. 

Ученик треба да: 

поред информација о себи и 

свом окружењу, описује у 

неколико реченица познату 

ситуацију или радњу у 

садашњости, прошлости или 

будућности; 

пише реченице и краће 

текстове; 

да и даље савладава правила 

графије и ортографије. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци предмета :  

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.   

Задаци су:   

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја;   

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају    њихова 

визуелна и ликовна својства;   

- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;   

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу;   

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;   

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и   

        естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;   

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;   

- омогућавање  разумевања  и позитивног  емоционалног  става  према вредностима израженим и у делима различитих подручја   

        уметности;   

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.   
 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА-

ЦИЈА 

СТАНДАРДИ НАЧИН ОСТ. 

ПРОГРАМА 

Слободно ритмичко 

компоновање 

 

 

Линија 

 

 

 

 

 

 

 

Облик 

 

 

 

 

2 

 

2 

6 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

Ритам у структурама природних и вештачких материјала: 

линија, облика и боја 

Слободан и спонтан ритам линија, боја, облика, мрља 

Слободно ритмичко компоновање 

Непосредно извлачење линија са различитим цртачким 

материјалима, на различитим подлогама и колажирање 

Својства и врсте линија 

Линије у природи 

Линија као средство за остваривање различитих ликовних 

својстава површина 

Линија као ивица тродимензионалног тела 

Линија – вежбање 

Линија – естетска анализа 

Природа и њени облици 

Својства-карактеристике облика 

Врсте облика 

Основни површински и тродимензионални облици 

Музичка 

култура,  

ликовна 

култура,  

биологија, 

српски 

језик,  

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л.к. 1.1.1.   л.к. 1.1.2. 

л.к. 2.1.1.   л.к. 2.1.2. 

л.к. 3.1.1.   л.к. 1.1.1. 

л.к. 1.1.2.   л.к. 2.1.1.  

л.к. 2.1.2.   л.к. 3.1.1.  

л.к. 1.1.1.   

л.к. 1.1.2. 

л.к. 2.1.1 

л.к. 2.1.2.  

л.к. 3.1.1.  

 

 

 

л.к. 3.2.1.  

 

 

 

Фронтални,  

 

индивидуални 

 

дијалошки,  

 

демонстративни 
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Орнамент 

Светлински објекти 

и колаж 

  визуелн 

споразумевање 

Обликовање и  

Преобликовање 

употребних 

предмета 

2 

2 

8 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

     

     4 

2 

 

Величина облика и међусобни однос величина 

Груписање облика у равни или простору 

Додиривање, мимоилажење, преклапање, прожимање, 

усецање 

Облик – вежбање 

Облик – естетска анализа 

Својства орнамента: ритмичност, симетричност и 

прецизност 

Орнамент – вежбање 

Светлински објекти и колаж 

 

Визуелно споразумевање 

 

Обликовање употребних предмета 

Преобликовање употребних предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л.к. 1.1.1.  

л.к. 1.1.2.  

л.к. 1.2.1. 

л.к. 1.3.1.  

л.к. 2.1.1.  

л.к. 2.1.2.  

л.к. 2.2.1.  

л.к. 2.3.1.  

л.к. 2.3.2.  

л.к. 3.1.1.  

л.к. 3.2.1.  

л.к. 3.3.1  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци предмета : Ученике треба оспособити да : певају песме по слуху;  обраде просте и сложене тактове;  усвајају нове елементе 

музичке писмености;  свирају на дечјим музичким инструментима;  изводе дечје, народне и уметничке игре;  импровизују мелодије на задани 

текст;  упознају звуке нових инструмената; слушају вредна дела уметничке и народне музике 

  

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДА-   

    РДИ 

НАЧИН ОСТВ. 

ПРОГРАМА  

1.Извође

ње 

музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Слуша

ње 

музике 

 

 

 

 

 

3.Ствара

ње 

музике 

                                                                                

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог 

садржаја и расположења традиционалне и уметничке музике, које су примерене  

гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја 

песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици 

и  

школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и 

околина, животиње...).  

- Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и  са нотног текста 

на инструментима Орфовог инструментарија.  

- На основу искуства у извођењу музике, препознати и свирати делове песама.  

Кроз обраду песама информативно стећи појам Ц-дур лествице, разлике између 

дура и мола, појам предзнака - повисилица, узмах и предтакт, такт 6/8, 

шеснаестина  

ноте у групи.  

Слушање вокално-инструменталних и кратких инструменталних композиција, 

домаћих и страних композитора уметничких дела инспирисаних фолклором 

народа и народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и 

музичких прича.  

У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и 

инструменте), различит темпо, динамичке разлике, различита расположења на 

основу изражајних елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу  

карактеристичног одломка.  

Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном 

животу. 

Креирање пратње за песме, стихова ритмичким и звучним ефектима, користећи 

притом различите изворе звука.  

Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици.  

Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска 

допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од понуђених 

двотактних мотива.  

Импровизација мелодије на задани текст.  

Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија.   

-српски језик, 

 

 

ликовна култура, 

 

 

историја 

 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

 

 

2.2.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.2. 

2.2.1. 

3.2.1. 

3.2.1. 

3.2.1. 

3.2.3. 

3.2.2. 

3.2.3. 

 

Методе : 

 

- вербална, 

 

- демонстративна  

 

практичан рад, 

 

рад на тексту 

 

 

 

Облици рад а су: 

 

 индивидуални, 

 

групни, 

 

фронтални 

 

 

Наставна сре-

дства су : 

 

табла, 

инструмент 

цд плејер 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА  

 

Циљ и задаци предмета:  

Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да 

допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског 

идентитета и духа толеранције код ученика.  

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих 

личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и 

историју суседних народа и држава. 
 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
КОРЕЛАЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Увод у 

историју 

 

 

  5 

 

Прошлост 

 

Време 

 

Историја, наука о 

прошлости 

 

cрпски језик,  

 грађанско васпита.,  

верска настава,  

   свакодневни живот 

   у прошлости,  

народна традиција,  

географија, 

 ликовна култура 

ИС.1.1.1.,    ИС.1.1.2., 

ИС.1.1.3.,    ИС.1.1.4., 

ИС.1.1.5.   , ИС.1.2.1., 

ИС.1.2.2.,    ИС.1.2.3., 

ИС.2.1.1.,    ИС.2.1.2., 

ИС.2.1.3.,    ИС.2.1.6., 

ИС.2.2.2.,    ИС.2.2.3., 

ИС.3.1.1.,    ИС.3.1.2., 

ИС.3.1.6.,    ИС.3.2.1., 

ИС.3.2.2.,    ИС.3.2.3., 

ИС.3.2.6. 

Фронталан; Индивидуални; Групни,; 

Комбиновани 

Монолошка; Дијалошка 

Текст-метода 

  Илустративно-демонстративна  

Решавање проблема 

Слушање; Анализа; Синтеза, 

Увиђање;  Посматрање; 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Праисто-

рија 

 

  3 
Основне одлике 

праисторије 

cрпски језик,  

 грађанско 

васпита.,  

верска настава, 

свакодневни 

живот 

у прошлости,  

народна 

традиција,  

географија, 

 ликовна култура 

ИС.1.1.1.,    ИС.1.1.2.,  

ИС.1.1.3.,    ИС.1.1.4.,  

ИС.1.1.5.,    ИС.1.1.6., 

ИС.1.1.8.,    ИС.1.1.10.,  

ИС.1.2.1.     ИС.1.2.3., 

  ИС.2.1.1.,    ИС.2.1.3.,  

ИС.2.1.6.,      ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1.,     ИС.3.1.2.,  

ИС.3.1.6.,     ИС.3.2.1., 

ИС.3.2.4. 

Фронталан; Индивидуални; Групни,; 

Комбиновани 

Монолошка; Дијалошка 

Текст-метода 

  Илустративно-демонстративна  

Решавање проблема 

Слушање; Анализа; Синтеза, 

Увиђање;  Посматрање; 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Стари век 

 

28 

 

Основне одлике и 

обележја Старог истока; 

Култура народа старог 

истока; 

Српски језик,  

 

грађанско 

васпитање, 

ИС.1.1.1.,     ИС.1.1.2.,  

ИС.1.1.4.,     ИС.1.1.5.,  

ИС.1.1.6.,     ИС.1.1.8., 

ИС.1.1.9.,     ИС.1.1.10.,  

 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, Комбиновани 
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Најстарији период грчке 

историје; Грчки полиси 

Грчко-персијски ратови и 

пелепонески рат 

Грчка култура 

Хеленистичко доба и 

његова култура 

Постанак Рима 

Рим-светска сила Старог 

века; Рим у доба царства 

Римска култура 

Хришћанство 

Пад Западног римског 

царства 

 

 верска настава,  

 

свакодневни 

живот у 

прошлости,  

 

народна 

традиција,  

 

географија,  

 

ликовна култура, 

музичка култура 

ИС.1.2.1.      ИС.1.2.3.,  

ИС.1.2.4.,     ИС.1.2.5., 

ИС.1.2.6. 

ИС.2.1.1.,     ИС.2.1.3.,  

ИС.2.1.4.,     ИС.2.1.6.,  

ИС.2.2.1.,     ИС.2.2.2., 

ИС.2.2.3.,     ИС.2.2.4., 

ИС.2.2.5., 

ИС.3.1.1.;     ИС.3.1.2.,  

ИС.3.1.4.,     ИС.3.1.5., 

ИС.3.1.6.,     ИС.3.2.1., 

ИС.3.2.5.,    ИС.3.2.6. 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна метода 

Решавање проблема 

Радионица 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 

Циљ и задаци предмета : 

     Ученике треба оспособити упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље  и у непосредном окружењу, као и 

њихове узрочно-последичне повезаности; оспособљавање ученике да користе географску карту, самостално проналазе и анализирају изворе  

географских информација 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА-ЦИЈА   СТАНДАРДИ 

 

Начин остваривања 

Програма  

Увод 2 
Предмет проучавања 

Подела и значај 

математика 

Г.Е.1.1.1. 

Фронтални, индивидуални 

Вербално-текстовна 

  Илустративно-демонстративна 

Уџбеник,  табла; креда; географска карта; 

Компјутер, образовни софтвери; 

Илустрације, енциклопедије,  глобус 

Васиона  и 

земља 
6 

Васиона и васионска тела 

Сунчев систем 

Сателити 

Облик и величина Земље 

Г.Е.1.2.1 

Г.Е.1.2.2. 

Г.Е.1.2.3. 

Г.Е.2.1.3. 

Г.Е.2.2.1. 

Г.Е.2.2.2. 

Г.Е.3.2.1 

Г.Е.3.2.2 

Фронтални, индивидуални 

Вербално-текстовна, рад у групи 

 Илустративно-демонстративна 

Практични рад 

Уџбеник,  табла; креда; географска карта; 

образовни софтвери;компјутер  

Илустрације, енциклопедије, глобус 

Географска 

карта 
8 

Географска мрежа;Географска 

ширина географска дужина; 

Садржај геогр. карте;Подела карата 

према садржају; Математички 

елементи карте; Географски 

елементи карте и њихово 

представљање на карти;Мерење на 

карти и орјентација карте 

Г.Е.1.1.1 

Г.Е.1.1.2. 

Г.Е.1.1.3. 

Г.Е.2.1.1. 

Г.Е.2.1.2. 

Г.Е.2.1.3.  

Г.Е. 2.1.4. 

Г.Е.3.1.1. 

Г.Е.3.2.2. 

Фронтални, индивидуални 

Вербално-текстовна, рад у групи 

 Илустративно-демонстративна 

Практични рад 

Уџбеник,  табла; креда; географска 

карта; образовни софтвери;компјутер  

Илустрације, енциклопедије, глобус 

Планета 

земља 
20 

Земљина кретања  

Унутрашња грађа и рељеф земље  

Ваздушни омотач земље 

Г.Е.1.2.1 

Г.Е.1.2.2. 

Г.Е.1.2.3. 

Г.Е.2.1.3. 

Г.Е.2.2.1. 

Г.Е.2.2.2. 

Г.Е.3.2.1 

Г.Е.3.2.2 

Фронтални, индивидуални 

Вербално-текстовна, рад у групи 

 Илустративно-демонстративна 

Практични рад 

Уџбеник,  табла; креда; географска карта; 

образовни софтвери;компјутер  

Илустрације, енциклопедије, глобус 

Нема карта 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте:  

-да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу и друштву;  

-да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; 

- као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика.  

 

 

Задаци наставе математике јесу: 

 - стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним 

појавама у природи, друштву и свакодневном животу;  

- стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике у 

различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање 

образовања и укључивање у рад;  

- развијање ученикове способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и 

апстрактног мишљења; - развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и 

математичке радозналости; 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом 

и усменом облику;  

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;  

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и 

усвајање основних својстава тих операција;  

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових 

узајамних односа;  

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;  

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; 

 - изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, 

уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад;  

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

 

Оперативни задаци  

Ученике треба оспособити да:  

- умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове; 

 - изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке;  

- схватају смисао речи "и", "или", "не", "сваки", "неки";  

- схвате познате геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и др.);  

- упознају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и њихова својства, 

као и да умеју да цртају праву паралелну датој правој; 

 - упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости;  

- умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац; 

 - схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на други;  

- умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевној правој;  

- стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба записа);  

- могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе;  

- умеју да реше једноставније једначине и неједначине с разломцима;  

- увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким језиком;  

- упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да конструишу симетрале дужи, симетрале угла 

и нормале на дату праву кроз дату тачку
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ТЕМА 
Број 

часо. 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

КОРЕ-

ЛАЦИЈА 

СТАНДАРДИ НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ПРОГРАМА    основни средњи   напредн 

Скупови 
14 

 

-формирање појма скупа, подскупа, кардинал скупа, правилна 

употреба симбола 

-схватање смисла речи и, или, неки, сваки 

-извођење скуповних операција 

 Географија 

 

Српски 

језик 

- - - 

-дијалошка,  

 

- монолошка 

 

-

демонстративна,  

 

- истраживачка 

 

-фронтални,  

 

- индивидуални 

-групни, 

-  рад у пару  

Геоме-

тријски 

објекти 

11 

 

-схватање геометријских фигура као скуп тачака  (дуж, права, 

полуправа, раван, кружница, круг) 

-уочавање њихових међусобних односа 

-препознавање и правилно цртање 

 1.3.1.  

1.3.3  
- - 

Дељивост 

бројева 

14 

 

- уочавање дељивост бројева са остатком и без остатка 

-тумачење једначине а=b·g+r 

-увођење појма делилац и садржалац 

-прости и сложени бројеви 

-одређивање НЗС и НЗД 

-растављање сложених бројева на просте чиниоце 

-примена дељивости у конкретним проблемским ситуацијама 

 

 

 

Српски 

језик 

 

 

1.1.5.  2.1.3.  3.1.2.  

Угао 

 

20 

 

-формирање појма угла као геометријске фигуре 

-уочавање односа централног угла и одговарајућег лука и тетиве 

-преношење углова и упоређивање 

-мерење углова 

-операције са угловима у мерама 

-суплементни и комплементни углови 

 1.3.1.  

1.4.1.  

1.4.2.  

1.4.3. 

1.4.4.  

2.3.1.  

2.4.1.  

2.4.3. 

3.3.1.  

3.4.1  

3.4.2.  

Разло-мци 

 

 

62 

 

 

-стварање појма разломка као количника два броја 

-скраћивање, проширивање и упоређивање разломака 

-приказивање на бројној прави 

-основне операције са разломцима 

-примена бројевних израза у конкретним проблемима 

 

 

 

 

1.1.1.  

1.1.2.   

1.1.3. 

1.1.4.; 

2.1.1.  

2.1.2.  

2.1.4.; 

2.2.5.  

3.1.1.   

3.1.3.  

3.2.5. 

Осна симе-

трија 

15 

 

 

-стварање осне симетрије као релације 

-препознавање осносиметричних фигура и одређивање осе 

симетрије 

-цртање осносиметричних фигура 

-конструкција симетрале дужи, симетрале угла и нормале 

 1.3.6.  2.3.6.  1.3.6.  

Писмени 

задаци са 

исправкама 

8 

 
-сагледати како су ученици савладали пређено градиво 

  

-индивидуални 
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НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА                                            

  

Циљ наставе биологије је да ученици стекну основне појмове о живом свету и његовом историјском развоју; упознају законитости које 

владају у живом свету; развијају љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу; развијају хигијенске навике и 

здравствену културу. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА-

ЦИЈА 

СТАНДА-РДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Увод 

 

6 

 

 

Биологија као природна наука 

Лабораторијски прибор 

Како се природа упознаје 

Природа и 

друштво 

 

Б.И.1.1.1.   Б.И.1.1.2.  

Б.И.2.1.1.   Б.И.3.1.1 

Б.И.3.1.2. 

Фронтални, индивидуални, рад у 

великој групи 

Вербално-текстовна, илустративно-

демонстративна 

Метода практичних радова 

Монолог;дијалог, анализа;синтеза 

Посматрање, уочавање 

Цртање 

УџбеникТабла;Креда;Образовни 

софтвери 

Илустрације 

Енциклопедије 

Лаб. материјал 

Особине 

живих бића 

 

 

 

 

 

12 Рађање, растење, развиће, 

исхрана, размножавање, 

наслеђивање, старење и умирање 

Ћелија; Једноћелијски и 

вишећелијски организми 

Организми ниже телесне 

организације-вируси и бактерије 

Природа и 

друштво 

Б.И.1.1.1.  Б.И.1.1.2. 

Б.И.1.1.3.  Б.И.2.1.1. 

Б.И.2.1.2.  БИ.3.1.1.;  

Б.И.3.1.2.  Б.И.3.1.3. 

Царство 

биљака – 

грађа и 

животни 

процеси 

 

 

 

 

 

 

 

31 Свет биљака; 

Настанак, развој и грађа биљака;  

Корен, стабло-подземни биљни 

органи; 

Лист, животни процеси-дисање, 

фотосинтеза и транспирација; 

Посматрање пресека стабла и 

корена под микроскопом;  

Цвет-делови, опрашивање и 

оплођење, плод и семе; 

Услови клијања 

вегетативно размножавање; 

Покрети биљака;  

Како биљке добијају имена и 

како се разврставају у ботаници 

 

 

 

 

Природа и 

друштво 

 

 

 

Географија 

Б.И.1.1.3.  Б.И.1.1.5. 

Б.И.1.2.1.  Б.И.1.2.2.  

Б.И.1.2.3.  Б.И.1.2.5. 

Б.И.1.2.4.  Б.И.1.2.6.  

Б.И.1.2.7.  Б.И.1.3.1. 

Б.И.1.3.2.  Б.И.2.1. 

Б.И.2.1.4.  Б.И.2.2.1. 

Б.И.2.2.2.  Б.И.2.2.3.  

Б.И.2.2.4.  Б.И.2.2.5. 

Б.И.2.2.6.  Б.И.2.2.7. 

Б.И.2.2.8.  Б.И.2.2.9. 

Б.И.2.3.1.  Б.И.2.3.2. 

Б.И.3.2.1.  Б.И.3.2.2. 

Б.И.3.1.3.  Б.И.3.1.3. 

Б.И.3.2.3.  Б.И.3.2.4. 

Б.И.3.2.5.  Б.И.3.2.6 

Фронтални 

Индивидуални 

Рад у великој групи 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Метода практичних радова 

Монолог;Дијалог 

Анализа;Синтеза 

Посматрање, уочавање 

Организација 

Цртање 

УџбеникТабла;Креда;Образовни 

софтвери 

Илустрације 

Енциклопедије 

Лаб. материјал 
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Разноврсно-ст 

биљака, 

значај и 

заштита 

 

 

17 Алге 

Гљиве-јестиве и отровне 

Лишајеви. 

Организми више телесне 

организације – одлике 

Маховине 

Папрати 

Голосеменице 

Скривеносеменице 

Житарице 

Лековите, јестиве и отровне биљке 

Гајење биљака у кући и башти-

ботаничке баште 

Ишчезавање и заштита биљака 

 

 

 

Природа и 

друштво 

Б.И.1.1.4.  Б.И.1.2.1. 

Б.И.1.2.2.  Б.И.1.2.3. 

Б.И.1.4.3.  Б.И.1.4.6. 

Б.И.1.4.7.  Б.И.1.4.8. 

Б.И.3.2.1.  Б.И.3.2.2. 

Б.И.2.1.3   Б.И.2.2.1. 

Б.И..2.2.;   Б.И.2.2.3. 

Б.И.3.1.4.  Б.И.3.2.3.  

Б.И.2.4.3.  Б.И.2.4.4. 

Б.И.2.4.8.  Б.И.2.4.9. 

Б.И.1.5.6.  Б.И.2.5.2. 

Б.И.2.5.3. 

Фронтални 

Индивидуални 

Рад у великој групи 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Метода практичних радова 

Монолог, дијалог, анализа 

Синтеза, посматрање 

Уочавање 

Уџбеник, табла, креда 

Образовни софтвери 

Илустрације 

Излазак на терен 

Енциклопедије, хербаријум 

Царство 

гљива 

6 Гљиве-јестиве и отровне Природа и 

друштво 

Б.И.1.1.3. 

Б.И.2.1.2. 

Б.И.2.1.3. 

Б.И.3.1.3. 

Б.И.3.1.4. 

Фронтални, индивидуални 

Рад у групи, рад у пару 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Метода практичних радова,  

Експериментална метода 

Дијалог, анализа, синтеза, посматрање,  

Организација, цртање, лабораторијске в. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Циљ и задаци предмета : техничко – технолошко васпитање и образовање; стицање основне техничке и информатичке писмености; развој 

техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада и способности практичног стварања; упознавање економских, 

социјалних, техничко-технолошких, еколошких и етичких аспеката рада и производње 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА-

ЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Увод 4 

Појам технике и технологије  

Природни ресурси на земљи: 

материја, енергија,простор и време 

Утицај развоја технике на живот на 

земљи 

Предмет и значај  техничког 

информатичког образовања, рад и 

организација радног места у 

кабинету и примена мера заштите на 

раду 

Природа и 

друштво,  

свет око 

нас 

Зна да разликује природне 

ресурсе 

да њима управља 

разуме утицај развоја 

технике, као и значај 

техничког и 

информатичког образовања 

 

Усмено излагање, 

демонстрација,  графички рад , 

практични рад 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник, свеска 

Прибор за цртање 

 

Информа-

тичке 

техноло-

гије 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Увод у информатику и рачунарство 

Примена рачунара, повезивање и 

укључивање рачунара 

Рачунарски систем /основни делови, 

додатни уређаји  и софтвер/  

Коришћење оперативног система 

рачунара,радно окружење 

Програм за обраду текста 

Програм за техничко цртање 

 

Од играчке 

до 

рачунара 

 

 

 

 

 

Зна који су основни делови 

рачунара, начин њиховог 

међусобног спајања, начин 

укључивања у рад и неке 

могућности коришћења 

рачунара са готовим 

програмима, 

зна функције тастатура  и 

самостално ради са 

"мишем". 

Вербална 

Демонстрациона 

Фронтални, индивидуални, 

групни у пару 

Уџбеник, свеска, РС рачунар 

видео пројектор, софтвер 

 

 



114 
 

Графичке 

коминика-

ције 
8 

Техничко цртање као основ 

графичке комуникације 

Моделовања од идеје до реализације 

Технички цртеж, скица, формати 

папира, врсте линија у тех. цртању 

Основни прибор за тех цртање,  

Просторно приказивање предмета 

Техничко писмо, размера 

Означавање мера на техничком 

цртежу 

Модел / макета- појам и графички 

приказ 

 

 

 

математика

географија, 

српски 

језик 

 

изражава своје идеје 

скицом у виду  алгоритма, 

примењују правила 

(стандарде) у изради 

техничких  цртежа;  

зна  да препозна величину 

форматама папира; црта 

прибором за цртање, врсте 

линија; 

користи све елементе 

котирања;  

разликује начине 

просторног  

приказивања; 

зна појам размере; 

Вербална 

Илустративно- демонстративна 

Метод графичког рада 

Фронтални, индивидуални, 

групни у пару 

Уџбеник 

Свеска 

Прибор за цртање 

видео пројектор  

софтвер 

Саобраћај 8 

Саобраћај /појам/: врста, 

структура,функција 

Регулисање и безбедност друмског 

саобраћаја 

Пешак у саобраћају 

Бицикл у саобраћају 

Хоризонтална вертикална и 

светлосна сигнализација 

Обавезе и одговорности учесника у 

саобраћају 

Утицај саобраћаја на жаштиту 

животне средине 

историја, 

природа и 

друштво, 

свет око 

нас 

зна појам врсте, структуру 

и функцију саобраћаја; 

примењује основна 

правила безбедности 

друмског 

саобраћаја,кретања пешака 

и бициклисте у саобраћају, 

безбедног понашања у 

саобраћају; 

примењује обавезе и 

одговорности  као учесник 

у саобраћају ; 

Вербална 

Илустративно- демонстративна 

Метод графичког рада 

Фронтални, индивидуални, 

групни у пару 

Уџбеник 

Свеска 

Прибор за цртање 

ПЦ рачунари и софтвер 

видео пројектор 

софтвер 
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Од идеје до 

реализације 
8 

Упознавање елемената 

конструкторских комплета и начина 

њиховог повезивања у целину 

Алгоритам конструкторског 

моделовањаод идеје до реализације 

Израда алгоритма модела према 

сопственој идеји 

Самосталан рад са конструкторским 

комплетима  и готовим елементима  

према својој идеји 

Техничка документација модела 

 

математика 

, физичко 

васпитање 

зна да разврста делове из 

конструкторских комплета; 

 научи да идеје изражава 

помоћу алгоритма; 

научи да на одговарајући 

начин спаја делове из 

конструкторских комплета; 

скицира одговарајућу 

техничку документацију; 

Вербална 

Илустративно- демонстративна 

Метод графичког рада 

Практична вежба 

Фронтални, индивидуални, 

групни у пару 

Уџбеник 

Свеска 

Прибор за цртање 

Конструкторски комплети 

видео пројектор  

софтвер 

Материјали и 

технологије 

 

 

12 

Појам и подела материјала 

(природни, вештачки). 

Врсте и својства материјала  

(физичка, хемијска и механичка): 

дрво, папир, текстил, кожа, 

пластични материјали.  

Начин обраде материјала (принципи 

деловања алата за механичку обраду  

материјала, испитивање материјала). 

Припрема за обраду. 

 Правилно коришћење  

алата за ручну обраду материјала, 

извођење операција и заштита на 

раду:  

обележавање, сечење, завршна 

обрада (бушење, равнање, брушење). 

 Избор материјала, операција и алата  

природа и 

друштво, 

свет око 

нас 

знаја врсте, 

својства,материјала, начине 

обрадивости појединих 

материјала; 

примењују основне начине 

ручне обраде материјала, 

схвате основне принципе 

рециклаже матреријала 

развију креативан начина 

ражмишљања 

Вербална 

Илустративно- демонстративна 

Метод графичког рада 

Практична вежба 

Фронтални, индивидуални, 

групни у пару 

Уџбеник 

Свеска 

Прибор за цртање 

Конструкторски материјали 

видео пројектор  

софтвер 
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Енергетика 4 

Појам и значај енергије. 

Извори енергије (необновљиви, 

обновљиви и  

алтернативни).  

Трансформација, коришћење и 

штедња енергије. Коришћење 

енергије: сунца, ветра и воде.  

Природа и 

друштво, 

свет око 

нас. 

географија 

схвате значај, начин 

коришћења  претварања 

енергије,  

овладају основним 

појмовима о изворима 

енергије 

Вербална 

Илустративно- демонстративна 

Метод графичког рада 

Практична вежба 

Фронтални, индивидуални, 

групни у пару 

Уџбеник 

Свеска 

Прибор за цртање 

лако обрадиви материјали 

видео пројектор, софтвер 

Конструкторск

о моделовање - 

модули 
12 

Израда пројекта 

Израда техничке документације 

Израда модела према сопственој 

замисли од лако обрадивих 

материјалаили делова из 

конструкторских комплета 

математика 

При изради „пројекта” 

ученици морају да 

примењују раније стечена 

знања из пројектовања и 

конструкторског 

моделовања, а у модулима 

примењују знања из 

обликовања материјала 

 

Вербална 

Илустративно- демонстративна 

Метод графичког рада 

Практична вежба 

Фронтални, индивидуални, 

групни у пару 

Уџбеник, свеска 

Прибор за цртање 

Конструкторски комплети 

Лако обрадиви материјал 

Потребан ручни алат, РС-рачунар 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

   

Циљ и задаци предмета :  је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаностима са осталим васпитно-образовним 

поручјима, допринесе развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању и усавршавању моторичких умења неопходних за 

живит и рад.  Задаци: Развијање и усавршавање моторичких способности,стицање моторичких умења и теоретских знања неопходних за 

усвајање садржаја наставног програма физичког васпитања, применастечених знања,умења и навика у сложенијим условима кроз игру и 

такмичења,естетско изражавање. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1. Уводни час                  

 

2. Тестирања 

 

3 .Aтлетика     

 

 

 

 

 

 

4. Рукомет 

 

  5 .Спортскагимнастика 

    (Вежбе на справама и тлу) 

    1      

 

     5 

 

    20 

 

 

 

 

 

 

   18 

 

16    

 

Упознавање ученика са планом и програмом 

Физичког васпитања. 

Испитивање и праћење морфолошких и моторичких 

способности ученика.   

Трчања: техника спринтерског трчања(рад ногу, руку, 

полoжај трупа и главе); техника ниsког и високог 

старта; крос полигон (трчање по различитим 

подлогама: трава, земља и др.).  

Скокови: скок увис (прекорачна техника "маказице", 

опкорачна техника"стрдл"). 

Бацања:рационална техника.    

Учење основних елемената рукомета са и без лопте, 

игра на два гола уз примену правила игра.   

Партер , Греда, Прескок   

ф.в.1.1.1    ф.в.1.1.7 

ф.в.1.1.4    ф.в.1.1.8 

ф.в.2.1.3    ф.в.2.1.5 

ф.в.2.1.7    ф.в.1.1.9 

ф.в.3.1.3    ф.в.1.1.10 

ф.в.3.1.4    ф.в.2.1.6 

ф.в.3.1.5    ф.в.2.1.7 

ф.в.2.1.8    ф.в.1.1.1 

ф.в.1.1.2    ф.в.2.1.1 

ф.в.3.1.1    ф.в.3.1.2  

ф.в.1.1.11  ф.в.2.1.19 

ф.в.1.1.19  ф.в.3.1.7 

ф.в.2.1.9    ф.в.2.1.17 

ф.в.3.1.6    ф.в.1.1.12 

ф.в.1.1.19 

 

Идивидуални рад,  

фронтални 

 

Вербална 

(монолошко-

дијалошка), 

 

 

Метода 

демонстрације 

 

 

 

 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ- ИЗАБРАНИ СПОРТ:  Фудбал         (V -  VIII разреда) 

                

Циљ  предмета је:  да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаностима са осталим васпитно-образовним поручјима, 

допринесе развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању и усавршавању моторичких умења неопходних за живит и 

рад.   

 

Задаци предмета су:  развијање и усавршавање моторичких способности,стицање моторичких умења и теоретских знања неопходних за 

усвајање садржаја наставног програма физичког васпитања, применастечених знања,умења и навика у сложенијим условима кроз игру и 

такмичења,естетско изражавање. 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Жонглирање лопте 

Вођење лопте рисом стопала 

Мешовито вођење лопте 

Примање лопте спољном страном стопала 

Примање лопте унутра. 

Увежбавање елемената технике. 

Увежбавање елемената технике. 

Додавање лопте. 

Ударци(шутеви) 

Ударци унутрашњом страном стопала. 

Волеј шут. 

Жонглорање главом. 

Ударац главом у месту. 

Ударац главом у скоку. 

Ударац главом у паду. 

Слободни дриблинзи. 

Крилни дриблинзи. 

Дриблинг са променом правца кретања. 

Увежбавање елемената технике. 

Увежбавање елемената технике. 

Индивидуални, 

фронтални, 

комбиновани рад, 

рад у групама, 

рад у паровима. 

Методе :  

вербална(монолошко-дијалошка), 

метода демонстрације. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ- ИЗАБРАНИ СПОРТ :  Одбојка         (V -  VIII разреда)                                      

 

Циљ и задаци предмета : Циљ физичко васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаностима са осталим 

васпитно-образовним поручјима, допринесе развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању и усавршавању моторичких 

умења неопходних за живит и рад.   

Задаци: Развијање и усавршавање моторичких способности,стицање моторичких умења и теоретских знања неопходних за усвајање садржаја 

наставног програма физичког васпитања, применастечених знања,умења и навика у сложенијим условима кроз игру и такмичења,естетско 

изражавање. 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  
1.Одбијње лопте прстима. 

2.Одбијање лопте чекићем обема рукама. 

3.Варијанте одбијања лопте прстима и чекићем обема рукама. 

4.Варијант одбијања лопте прстима у паровима. 

5.Варијанте одбијања лопте чекићемобема рукама у пару. 

6.Усавршавање кроз игру. 

7.Усавршавање кроз игру. 

8.Усавршавање кроз игру. 

9.Усавршавање кроз игру. 

10.Усавршавање кроз игру. 

11.Одбијње лопте која је погодила мрежу. 

12.Одбијње лопте која је погодила мрежу прстима и чекићем 

обема рукама у тројкама. 

13.Одбијање лопте чекићем једне руке. 

14.Школски сервис. 

15.тенис сервис. 

16.Смечирање. 

17.Блокирање. 

18.Пријем сервиса. 

19.Одбрана у пољу. 

20.Усавршавање кроз игру. 

21.Усавршавање кроз игру. 

22.Усавршавање кроз игру. 

23.Постављање блока. 

24.Дизање лопте у чучњу. 

25.Дизање лопте клечећи. 

26.Дизање лопте у седу. 

27.Дизање лопте преко главе. 

28.Систем игре такатика. 

29.Комбинације за напад. 

30.Постављање одбране код сервирања. 

31.Игра одбојке уз примену елемената технике. 

32.Игра одбојке уз примену елемената технике. 

33.Игра одбојке уз примену елемената технике. 

34.Усавршавање кроз игру. 

35.Усавршавање кроз игру. 

36.Усавршавање кроз игру. 

 

 

 

Индивидуални, 

 

фронтални, 

 

комбиновани рад, 

 

рад у групама, 

 

рад у паровима 

 

Методе: вербална(монолошко-

дијалошка),метода демонстрације 
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ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ-СТРАНИ ЈЕЗИК : Руски језик 

                                          

Циљ и задаци предмета : Упознавање ученика са руским језиком као предметом, упознавање са одликама Русије ,обрада лексике и усвајање 

основних комуникативних јединица  и упознавање културе руског народа. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Россия 

 15 -Алфавит 

-Привет 

-Как тебя зовут ? 

Сколько тебе лет? 

-Ты откуда? 

-Что ты любишь? 

-Дай мне, пожалуйста , ножницы. 

-Это я уже умею. 

-Это интересно. 

-Для экспертов. 

 

Српски језик, 

 

Енглески језик, 

 

Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

Уочавање 

разлика између 

Азбуке и 

Алфавита 

 

 

 

 

 

 

 

  У  паровима , комуникативна, 

 

    дијалошка , текстуална  

 

 

 

 

2. Кто это? 15 

-Кто это? 

-Где Борис? 

-У тебя есть брат или сестра? 

-Как дела? 

-Это я уже умею. 

-Это интересно. 

-Для экспертов. 

 

Српски језик, 

 

Енглески 

језик, 

 

 

Знати 

представити 

себе и друге 

на руском 

језику 

 

     Дијалошка , комуникативна ,  

 

     Текстуална , писани радови 

 

3. Моё хобби 15 

-Что ты любишь делать? 

-Когда ты играешь на компьютере? 

-Что ты делал вчера? 

-Приятного  аппетита! 

-Это я уже умею. 

-Это интересно. 

-Для экспертов 

 

Српски језик, 

 

Енглески 

језик, 

 

Историја 

  

   Монолошка , дијалошка , 

 

    комуникативна , у паровима  
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4. Здесь я  

    дома. 

20 

 

-Где ты живёшь? 

-Как ты живёшь? 

-Извините , где здесь Арбат? 

-Сколько стоит эта матрёшка? 

-Это я уже умею. 

-Это интересно. 

-Для экспертов. 

Српски језик, 

 

Енглески 

језик, 

 

Географија 

 

 Дијалошка , монолошка ,  

писани  радови, 

  комуникативна ,  

  у  паровима . 

 

 

Додатак 

 
7 

-На досуге 

-Речник по лекцијама 

-Ово су бројеви које си научио/ научила 

-Имена 

-Глаголи 

-Азбучни руско-српски речник 

-Савети за учење 

-Ове захтеве ћеш чути на часу 

-Слике и илустрације 

 

 

Српски језик,  

 

Енглески језик 

 

 

Описати 

место где 

живиш на 

руском језику 

Дијалошка , 

 комуникативна 

   у паровима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

 

Циљ и задаци предмета су : дапомогне у одговорном обликовању заједничкогживота са другима  и успостављању равнотеже између властите 

личности  и заједнице. 

 

ТЕМА 

 

Бро

ј 

час

о. 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ           /ИСХОДИ/ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Свет је створен   

   да постане Црква 

  6 

 

-Кратко обнављање ранијег градива,Свет је 

пропадљив(смртан)ако је ван заједнице са Богом. 
-Стицаље знаља да 

постојаље света има свој 

циљ,тај циљ је 

есхатолошка као и 

Литургијска 

заједница:јединство свих 

отворених бића међу 

собом и на крај са 

Богом,преко Богочовек 

Исиса Христа.Суочавање 

са одговорношћу за 

историју и постојање 

природе и да ту 

одговорност истински 

остварујемо једино ако 

живимо начином живота 

који је утемељен на 

будућем царству 

Божијем и његовој 

структури. 

-Стицање знања да су 

Бог и човеку 

Христу,односно у 

литургији неодвојиви. 

 -Циљ због кога је Бог створио свет и 

првородни грех треба реализоватиу преко 

описа Литургије која садржи 

све:цалокупни природу кроз природне 

дарове хлеб,вино,воду;молитве којима се 

молимо за благорастворење ваздуха ,за 

изобиље плодова земаљских...људе који су 

сви сједињени у Христу и постије од 

слободно природних закона и окренути ка 

Богу Оцу.Објашњавајући службу 

свештеника у Литургији. 

Литургија је заједница у Христу... и  

Црква као икона будућег Царства треба 

реализовати преко описа Литургије 

указивањем на то да је 

ЛитургијаХристоцентрична,односно д се 

сви у Литургији сједињују преко 

епископа као преко Христа, са Богом,као 

и на то да Литургија почиње 

речима:"Благословено Царство Оца и 

Сина и Св.Духа и да све у њој указује 

будуће Царство". 

2.Литургија је 

заједница у Христу 

 

10 

 

 

-Црква је конкретна Литургијска заједница 

,јединством многих људи у Христу,Литургијско 

јединство природе и људи у Христу,структура 

Литургије 

3.Црква као икона 

будућег царства 

 

 

5 

 

 

-Библијска основа-народ  окупљен око Месије 

,Есхатон будуће царство Божије као узрок Цркве и  

историје(последњи догађај Царства Божијег даје 

валидност и постојање историјским догађајима). 

4.Првородни 

 

8 

 

-Смрт природе као разједињење и смрт личности 

као прекид заједницеса личношћуза коју смо били 

везани,коју смо највише волели. 

5.Врлина 

 

 

2 

 

 

-Начин живота у складу са Божијим промислом о 

свету и човеку,Литургија нам открива и циљ због 

кога је бог створио свет и људе. 

6.Црква у 

хришћанској 

архитектури 

5 -Основни појмови и изглед,Помесна и Васељенска 

Црква ,њихов однос,Теологија паравославне 

уметности,Црква и свет. 

 

 

 

 

 



123 
 

ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање 

Циљ и задаци предмета : Оспособљавање ученика за активно и одговорно учешће у животу друштва , пропиривањем практичних знања о 

демократији ,њеним принципима и вредностима. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ  КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1. Упознавање основних 

елемената програма 

2. Сагледавање услова 

школског живота 

 

 

 

 

 

3. Избор проблема на коме ће 

се радити 

4. Сакупљање података о 

изабраном проблему 

 

5. План акције  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Јавна презентација   

 

 

 

 

7. Осврт на научено 

  5  

 

  5  

 

 

 

 

 

 

  5  

 

  6  

 

 

  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5  

 

 

 

  4 

-Упознавање ученика са Конвенцијом  о  

  правима детета  

- Упознавање школских правила и процедура  

-Разумевање функционисања органа  

  управљања школе и стручних тела  

-Упознавање права и одговорности свих  

  актера на нивоу школе  

-Упознавање ученика са начинима вођења  

  Документације  

-Обучавање ученика за тимски рад 

-Развијање комуникацијских вештина  

-Упознавање са техникама прикупљања  

  података (анкета, интервју, упитник )  

-Упознавање са различитим изворима података  

-Обучавање за тимски начин рада. 

-Развијање комуникацијских вештина неопходних за 

сарадничко понашање , аргументовање ставова и изражавање 

мишљења  

-Развијање способности критичког расуђивањаи одговорног 

одлучивања и делања  

-Упознавање ученика са различим изворима информација 

(писани извори,масмедији)  

-Упознавање са техникама и поступцима прикупљања 

података (посете библиотекама, телефонирање, заказивање 

састанака, писање захтева )  

-Упознавање са циљевима јавног представљања  

-Припрема за јавно представљање  

-Подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу 

локалне заједнице  

-Развијање комуникацијских вештина неопходних за 

сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање 

мишљења   

-Развијање способности критичког расуђивања и одговорног 

одлучивања и делања  

 

Историја  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика  

 

 

 

Информатика  

 

 

 

 

 

 

Информатика  

 

 

 

 

 

Историја  

 

 

 - Вербално- текстуална 

, 

 - илустративно-

демонстративна,  

  - метода практичних 

радова  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 - Вербално- текстуална 

, 

 - илустративно-

демонстративна,  

  - метода практичних 

радова  
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ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство        

                                

Циљ и задаци предмета : је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунарског система. 

Упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система,Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном 

животу и раду,Упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности,Рад ученика са организацијом дискова, 

датотека и директоријума,Подешавање околине за рад на рачунару на српском језику,Упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја 

и програма,Оспособљавање ученика за рад у програму за обраду текста,Оспособљавање ученика за рад са основним програмима везаним  за 

мултимедију.Сврха Информатике и рачунарства је квалитетно образовање и васпитање ученика, које ученицима омогућава стицање 

информатичке писмености, која је неопходна за рад у савременом животу, као и развијање знања и вештина  из информатичке области, које 

оспособљавају ученика да задовољи своје потребе и интересе, као и итересе и потребе друштва у целини. 

 

ТЕМ

А 

 

Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

   

О
п

ер
ат

и
в
н

и
 с

и
ст

ем
 

  

 

 

 

14 

 

Увод у предмет 

 

Графичко радно 

окружење оперативног 

система 

 

Покретање програма 

 

Рад у програму за 

управљање датотекама 

и директоријумима 

Подешавање радног 

окружења 

Инсталација програма 

Инсталација додатних 

уређаја 

Рад са тастатуром и 

мишем 

 

 

Српски 

језик,  

 

енглески 

језик,  

 

техничко и 

информатич. 

образовање 

 

Упознати ученике са оперативним системом Windows,са графичким 

радним окружењем, са посебним нагласком на радну површину - Desktop 

и његове делове.Објаснити појам shortcut и употребу десног и левог клика 

мишем,рад са објектима у My Computer-у, затим са организацијом 

дискова, датотека и директоријума. Објаснити преносне и фиксне 

меморијске медијуме: дискете, CD и DVD, Flash меморије као и хард 

дискове. Упознати их са Windows Explorer-oм .Сваки ученик треба да 

научи да копира односно премести објекат са диска на преносни 

меморијски медијум (дискету, Flash меморију, СD и друго) и 

обрнуто.Oбјаснити наредбу Search. Вежбање коришћења Windows 

Explorerа и наредбе Search. 

Објашњавање Control Panel-а почети са подешавањем изгледа радне 

површине и тастатуре. Сваки ученик треба да научи да промени 

позадинску слику и да подеси српску ћириличну и латиничну тастатуру. 

Остала подешавања, као што су датум и време, подешавање миша, 

мултимедијалних уређаја, звука и постављање password-а показати без 

детаљније обраде ових опција. Објаснити шта су то фонтови и како се 

инсталирају и уклањају програми.Инсталацију нових додатних 

уређајаобјаснити на практичном примеру.  

Објаснити појам рачунарског вируса и злонамерног програма. Објаснити 

опасности од рачунарских вируса и злонамерних програма и како се од 

њих треба штитити. Објаснити појам легалног и пиратског софтвера. 

 

 

Дијалошка, 

демонстрациона 

практичан рад 

 

 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 
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Р
ад

 с
а 

те
к
ст

о
м

 

  

 

 

 

14 

 

Изглед основног 

прозора.  

Унос и кориговање 

текста.  

Рад са документима.  

Формат странице, 

подешавање маргина. 

Форматирање знакова.  

Форматирање пасуса.  

Штампање.  

Рад са сликама.  

Цртање у програму за 

обраду текста. 

 

 

 

Српски 

језик, 

енглески 

језик, тио, 

ликовна 

култура, 

математика 

Показати ученицима на које се начине може покренути програм за 

обраду текста. Посебну пажњу обратити на радни простор као и на 

главни мени и траку са алатима. Сваки ученик треба да научи како се 

постављају и уклањају toolbar-ови. Показати како се креира нови 

документ, и отварање постојећег. Објаснити како се снима документ и 

нарочито нагласити разлику између команди Save и Save As, објаснити 

како се одређује изглед и величина стране, као и маргине .Детаљно 

објаснити функције тастера са тастатуре, нарочито оних који су 

неопходни за рад у програму за обраду, као и појам курзора. Показати 

како се селектује текст .Форматирање објаснити на примеру знака. Кроз 

практичан рад ученици треба да савладају технику промене изгледа 

карактера (промена величине, боје, врсте фонта).Код форматирања 

пасуса објаснити функцију тастера Enter и дијалог Paragraph. Објаснити 

укратко ученицима како се инсталира штампач.Објаснити на који начин 

се ради са сликама у текстпроцесору коришћењем менија Insert. Такође 

демонстрирати употребу Word Art-a. затим наставити са графиком у 

програму за обраду текста и то са toolbarom Drawing. Показати цртање 

објеката, готових објеката (Аutoshapes) као и текст боксове и објаснити 

им како се врши промена боје фонта, линија и површине. 

 

 

Дијалошка, 

демонстрациона, 

практичан рад 

 

 

 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

     

У
в
о
д

 у
 м

у
л
ти

м
ед

и
ју
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Увод у мултимедију. 

Програми за рад са 

мултимедијом. 

Примена мултимедије у 

настави. 

Коришћење CD и DVD 

уређаја са аудио и видео 

садржајима (књиге, 

енциклопедије, атласи) 

Српски језик, 

енглески 

језик, тио,  

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

Упознати ученике са појмом мултимедија. Оспособити ученике да 

користе неке најчешће употребљаване апликације за рад са 

мултимедијом (нпр. Media Plazer Real Plazer...). Дати им основне 

информације о преносу, обради и репродукцији слике и звука на 

рачунару. Демонстрирати и практично реализовати употребу 

едукативних СD-а и DVD-а (електронске књиге, енциклопедије, 

атласи...). 

Уз помоћ програма за компоновање музике ученици самостално 

компонују краћу музичку нумеру коју касније додају 

мултимедијалном филму - ИНОВАЦИЈА 

 

Дијалошка, 

демонстрациона, 

практичан рад 

 

 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 
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ПРЕДЛОГ  ПРОГРАМA РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

 Упознајмо одељенског старешину! 

 Бирамо одбор и комисије одељенске заједнице 

 Шта желимо да радимо на часовима одељенског старешине? 

 Смишљамо теме за слободне активности 

 

OKTOБАР 

 Шта значи друштвено-користан рад? 

 Разговор о степеницама успеха у учењу 

 Шта би ново направио, организовао у свом месту? 

 Ликовно и литерарно представљање живота у селу 

 

НОВЕМБАР 

 Успех на првом тромесечју 

 Шта смо и како смо радили? 

 Како бити здрав и прав? 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Слободне теме по избору ученика 

 

ЈАНУАР 

 Добровољни прилог – помоћ као израз разумевања и подршке 

 Кад се играју деца – припреме за новогодишњу прославу 

 Разговор о полугодишњем успеху!  Како смо се прилагодили новим наставницима? 

 Извештавамо вас о себи 

 

ФЕБРУАР 

 Како проводимо слободно време?Мењамо књиге 

 Идемо заједно у биоскоп, позориште 

 Шта је за мене значио заједнички излазак са друговима 

 

МАРТ 
 Слободан сусрет. Мењамо књиге, ЦД 

 Да ли су брат и сестра у породици равноправни?  Како је то у нашим породицама? 

 

АПРИЛ 

 Слободан сусрет 

 Шта је то управљање ученика?  Како да у одељењу организујемо управу? 

 

 

МАЈ 
 Шта ко ради? Сусрет са људима различитих занимања 

 Велики људи деца жељна знања 

 

ЈУН 

 Шта имам да кажем на крају петог разреда? 

 Прослава на крају године 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

Циљ је да: овладају основним законитостима српског књижевног језика и да савладају основне наставне 

садржаје из језика, књижевности и културе изражавања 

 

Садржаји: 

Наставна област:   Језик 

Граматика 

Реченице по саставу и значењу 

Служба речи у реченици 

Врста речи у реченици 

Падежи 

Именичке заменице 

Придеви 

Бројеви 

Глаголски облици 

Глаголи 

Променљиве врсте речи 

Непроменљиве врсте речи 

Наставна област: Култура изражавања 

                               Писмено и усмено изражавање 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик  

Циљ је:  усавршавање граматичких области; проширивање вокабулара предвиђеног за овај узраст; 

усавршавање конверзације на енглеском језику.  

 

Садржаји: 

The Present Simple Tense 

The Present Continuous Tense 

The Simple Past Tense 

The Future Tenses 

Definite article and indefinite article 

Yes/No  Questions 

Adjectives - Revision and comparison 

Nouns - Revision 

Pronouns - Revision 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

Циљ је да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова 

Задаци су : разумевање  праисторије; познавање  са праисторијском културом на Балкану; разумевање 

основних одлика старог века; стицање знања о личностима које су обележиле стари век; упознавање са 

одликама античке културе; оспособљавање за коришћење историјске карте 

 

Садржаји: 

Историјски извори 

Трагови првих људи у нашој земљи 

Време  
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Стари исток 

Грчки митови 

Постанак Рима 

Римска култура 

Хришћанство 

Пад Западног римског царства 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

Циљ је:  усвајање основних садржаја из географије. 

 

Садржаји: 

Васиона, звезде, сазвежђа, галаксија и млечни пут; Сунчев систем 

Сателити, месец, месечеве мене, мала тела сунчевог система 

Географска мрежа – меридијани и паралеле 

Унутрашња грађа земље 

Стене;Литосферне плоче 

Обликовање рељефа дејством спољњих сила 

Воде на земљи 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

Наставне 

теме 
Наставне јединице 

Начин оствари-вања 
програма 

 

1. Скупови 

  1. Пресек и унија скупова 

  2. Скуповне операције 

  3. Операције у скупу природних бројева 

  4. Изрази са променљивом 
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2.Геометри-

јски објекти 

  5. Полуправа, дуж 

  6. Кружница и круг 

  7. Узајамни положаји кружница и кругова 

3. 

Дељивост 

 8. Дељење са остатком 

 9. Дељивост бројева декадном јединицом и бројевима 2 и 5  

10. Дељивост бројевима 3 и 9 

11. Заједнички делилац и НЗД 

12. Заједнички садржалац и НЗС 

4. Угао 

13. Сабирање и одузимање углова графички 

14. Врсте углова 

15. Сабирање и одузимање углова рачунски 

5. Разломци 

16. Проширивање разломака 

17. Скраћивање разломака 

18. Упоређивање разломака 

19. Превођење разломка облика  у децимални запис и 

обрнуто 

20. Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца 

21. Сабирање и одузимање разломака 

22. Једначине у вези са сабирањем и одузимањем разломака 

23. Множење разломака облика  

24. Дељење разломака 

25. Множење децималних бројева 

26. Простији бројевни изрази 

27. Једначине у вези са множењем и дељењем 

28. Аритметичка средина 

29. Простији бројевни изрази 

30. Простији бројевни изрази 

6. Осна 

симетрија 

31. Цртање осносиметричних фигура 

32. Симетрала дужи 

33. Симетрала дужи 

34. Симетрала угла 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија 

Циљ:  усвајање основних садржаја о животним процесима и разноврсности биљака 

 

Садржаји: 

Грађа и животни процеси 

Разноврсност биљака, значај и заштита 

 

 

b

a

b

a
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик 

Циљ : Овладати основним садржајима 

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Россия 

 

 

2. Кто это? 

 

3. Моё хобби 

 

4. Здесь я  

   дома 

 

Додатак 

 

-Алфавит 

-Спросить у  других о них и ответить на такие вопросы 

 

-Сказать кто это и кто у тебя есть 

 

- Рассказать о том что ты любишь и  

  как выглядит один твой день 

-Надо поговорить о том где и как ты  

  Живёшь.  

 

Проверити да ли је ученик савладао ове теме и ,уколико није, порадити 

још неколико часова на те теме. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техничко  информатичко образовање 

 Циљ је : усвајање елементарних техничких знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу и друштву; оспособљавање ученика за примену усвојених тeхничких знања у решавању 

разноврсних задатака; развијање способности фине моторике 

 

Садржаји:        

Информатичке технологије        

Графичке комуникације        

Саобраћај          

Од идеје до реализације        

Материјали и технологије        

Енергетика         
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

 

Циљ је да::  овладају основним законитостима српског књижевног језика и да упознају додатне садржаје   

                      из наведених области. 

 

Садржаји: 

Наставна област: Језик 

Граматика 

Реченице по саставу и значењу 

Служба речи у реченици 

Врста речи у реченици 

Падежи 

Именичке заменице 

Придеви 

Бројеви 

Глаголски облици 

Глаголи 

Променљиве врсте речи 

Непроменљиве врсте речи 

Наставна област: Књижевност 

Композиција књижевног дела 

Лирска песма  по избору ученика 

Драмско дело по избору ученика 

Драма и позориште 

Наставна област: Култура изражавања 

                              Писмено и усмено изражавање 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик  

 

 Циљ: усавршавање граматичких области; проширивање вокабулара предвиђеног за овај узраст; 

усавршавање конверзације на циљном језику, развијање сазнајних и интелектуалних способности 

ученика. 

 

Садржаји: 

The Present Simple Tense 

The Present Continuous Tense 

The Present Simple and The Present Continuous Tense 

The Simple Past Tense 

The Present Perfect Tense 

The Future Simple Tense 

Tenses - Revision 

Articles - Revision  

Adjectives - Revision 

Nouns - Revision 

Pronouns - Revision 

Prepositions – Revision 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

 

Циљ је да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и 

развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци су: разумевање  праисторије; познавање  са праисторијском културом на Балкану; разумевање 

основних одлика старог века; стицање знања о личностима које су обележиле стари век; упознавање са 

одликама античке културе; оспособљавање за коришћење историјске карте. 

 

Садржаји: 

Постанак човека и његова еволуција 

Трагови првих људи у нашој земљи 

Пирамиде  

Персија 

Грчки митови 

Грчки историчари 

Постанак Рима 

Римска република 

Гај Јулије Цезар 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

 

Циљ и задаци да упознају додатне садржаје  из наведених областии  прошире своја  знања и умења о  

 

Садржаји: 

Васиона и земља 

Географска карта 

Планета земља 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

 

 

 

 

Наставне теме Наставне једин.   Број ч.    Начин остваривања програма 

1. Скупови 

Садржаји додатног 

рада морају бити 

везани за садржаје 

овога разреда, с 

тим што наставник 

може да изабере и 

неке додатне теме 

које обогаћују 

знање ученика из 

редовне наставе. 

4 Један час недељно ( према утврђеном 

распореду, индивидуални или групни рад) 

уз интензивнији рад , руководећи се 

принципима за додатни рад : принцип 

активности, принцип стимуланса и принцип 

поступности. Избор задатака за развијање 

менталних способности ученика треба да 

буде што разноврснији. Користити  теже 

задатке из збирки задатака са такмичења из 

предходних година, контактирати и стручне 

институције:„ Друштво математичара 

Србије”, „Архимедес”... 

2. Скупови тачака 4 

3. Угао 4 

4. Дељивост   4 

5. Разломци – упоређивање 2 

6. Разломци–сабирање и одузимање 4 

7. Симетрија 2 

8. Логичко-комбинаторни задаци 6 

9. Решавање задатака помоћу  

    једначина и дијаграма 
4 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија  

Циљ: развијање способности критичког мишљења и објективност, љубави према природи и осећање 

дужности да чувају и заштите природу, хигијенских навика и здравствене културе. 

 

Садржаји: 

Mикроскопирање 

Детаљњије упознавање грађе и функције ћелије 

Израда привремених микроскопских препарата биљних ткива 

Израда привремених микроскопских препарата биљних органа; Микроскопирање поленових зрна 

Микроскопирање талофита 
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ШЕСТИ РАЗРЕД
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК        

                            

Циљ и задаци предмета :развијање љубави према матерњем језику;упознавање језичких појава и појмова;овладавање нормативном 

граматиком и стилским могућностима српског језика;оспособљавање за успешно служење књижевним језиком. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ПРОГРАМА  

 Хвала сунцу, земљи, 

трави 

 

И ствари имају 

душу 

 

 

У завичају – међу 

својима 

 

Који оно добар 

јунак беше 

 

 

Зимска разгледница 

 

 

Породично благо 

 

Љубав је сусрет 

најлепши на свету 

 

Била једном једна 

бајка 

 

 

Живот је леп 

Сунце и месец, два 

верна ДРУГА 

  17 

 

    

    18 

 

 

 

    14 

 

 

    17 

 

 

 

    6 

 

 

    16 

 

 

    18 

 

 

 

   16 

 

 

   16 

 

 

   8 

Књижевност (Школска лектира) 

Граматика (Фонетика,грађење речи,правопис) 

 

Књижевност (Школска лектира), 

Граматика (Гласовне промене, 

Писмени и домаћи задаци 

 

Књижевност (Школска лектира,народна епска поезија) 

Граматика (Гласовне промене,правопис,акценат) 

 

Књижевност (Школска лектира,народна епска поезија), 

Граматика (Придевске заменице), 

Писмени и домаћи задаци 

 

Књижевност (Свети Сава у народној и уметничкој књижевности) 

Граматика (Предикатска функција именица и придева) 

 

Књижевност (Школска лектира,народна лирска поезија,драма)  

Граматика (Комуникативни односи,глаголи, управни говор) 

 

Књижевност (Школска и домаћа лектира,хронолошко и 

ретроспективно приповедање) 

Граматика (Глаголски облици,глаголске основе, правопис ) 

 

Књижевност (Народна и уметничка бајка), 

Граматика (Глаголски облици,правопис) 

Писмени и домаћи задаци 

Књижевност (Школска лектира) 

Граматика (Глаголски облици,заменице) 

Књижевност (Домаћа и школска лектира), 

Граматика (Правопис), 

Писмени и домаћи задаци 

Географија, 

Историја 

 

Географија,

Историја 

 

 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и 

музичка  

Култура 

 

 

Историја, 

Географија, 

 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и 

музичка култу. 

 

Историја, 

Географија,

Руски језик 

 

Историја, 

Географија, 

 

 

Географија 

Сј.1.1.1-2. 

Сј.1.1.4-7. 

Сј.1.2.1-4. 

Сј.1.2.7. 

Сј.1.3.1-5. 

Сј.1.3.6-7. 

Сј.1.3.9-10. 

Сј.1.2.12. 

Сј.1.4.1-7. 

Сј.2.1.1. 

Сј.2.1.5-7. 

Сј.2.2.1. 

Сј.2.2.5. 

Сј.2.3.1-4. 

Сј.2.3.7-8. 

Сј.2.4.1-2. 

Сј.2.4.5. 

Сј.2.4.8. 

Сј.3.1.2. 

Сј.3.2.1. 

Сј.3.3.1-2. 

Сј.3.3.4. 

Сј.3.3.6. 

Сј.3.4.1-6. 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

 

дијалошка, 

монолошко-

дијалошка, 

вербална, 

текстуална, 

комбинована, 

метода 

графичких 

радова… 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ предмета: ученик треба да стекне позитиван однос према енглеском језику, треба да овлада основним вештинама говора и писања 

енглеског језика како би у једноставној комуникацији могао да се споразуме са људима из других земаља;треба да развије свест и стекне 

сазнања о функционисању страног и матерњег језика 

 

ТЕМА 

 

Број 

часов

а 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛ

АЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

Књиже-

вност 

 

 

72 

Школа 

Ја и моји другови 

Породица и блиско окружење 

Празници 

Оброци 

Одевање 

Остало 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски 

језик 

 

 

Ученик треба да разуме краћа 

излагања исказана природним 

темпом; рефрене актуелних 

песама примерених 

учениковом узрасту; садржај 

непознатог текста који садржи 

понеку непознату реч; да даље 

усавршава изговор гласова; 

Фронтални 

Групни 

Рад у пару 

Вербално- 

текстуaлна 

Илустративно- 

демонстративн

а Практични 

рад 

Рад на тексту, 

Дијалог,  

Монолог 

CD 

Семинарски 

радови ученика 

 

 

 

 

Језик 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба времена: The Present Simple Tense, The Present 

Continuous Tense, The Simple Past Tense, The Past Continuous 

Tense, The Present Perfect Tense, The Future Simple; Модални 

глаголи: can, can’t, have to, don’t have to, should, shouldn’t, will – 

понуда – I’ll do that for yo.  Исказивање намере и планова 

помоћу BE GOING TO и  

The Present Continuous Tense. Придеви – Придеви са наставцима 

–ed, -ing (interested, interesting); суфикси за грађење придева од 

именица и глагола (danger –dangerous); најчешћи негативни 

префикси (happy-unhappy);  Основна разлика у употреби 

одређеног, неодређеног и нултог члана. Неодређене заменице: 

something, somewhere, somebody, everybody, nobody, 

anybody…Детерминатори: some, any, no, much, many, a lot of. 

Прости бројеви преко 1000 и редни бројеви до 30 

Ученик треба да зна да се 

изрази у прошлом, 

садашњем и будућем 

времену;  да уме да постави 

некоме питање и да 

одговори на нечије питање; 

да изрази забрану или да 

одреагује на забрану; да 

изрази припадање и 

поседовање; да искаже 

извињење и оправдање. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ предмета :  је да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета.   

ТЕМА Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ  КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН  ОСТВА. 

ПРОГРАМА 

Слободно ритмичко 

изражавање  бојеним мрљама, 

линијама, светлинама, 

облицима и волуменима  

 

Визуелно споразумевање 

 

Текстура 

 

 

 

 

 

Светлина 

 

 

 

 

Боја 

 

 

 

Свет уобразиље у делима 

ликовне уметности 

4 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

13 

 

 

   

2 

Слободно ритмичко изражавање бојеним 

мрљама, линијама, светлинама, облицима и 

волуменима – естетска анализа 

 

 

Визуелно споразумевање 

Визуелно споразумевање - вежбање 

Текстуралне и тактилне вредности 

површине и облика 

Материјали (традиционални и савремени) и 

врсте материјала  

Својства и врста текстуре 

Текстура – вежбање 

Тонске разлике 

Светло – тамно 

Степен светлине и затамњености  

Градација светлости у односу на одређеност 

извора 

Илузија заобљености и пластичности 

волумена 

Светлина – вежбање 

Светлина – естетска анализа 
Хроматски и ахроматски скуп 

Топле и хладне боје 

Комплементарне боје 

Контраст тоналитета 

Слојевито сликање 

Боја - вежбање 

Боја – естетска анализа 

Свет уобразиље у делима ликовне уметности 

 

ликовна 

култура, 

 

 

музичка 

култура, 

 

 

српски језик, 

 

 

историја 

уметности 

л.к. 1.1.1. 

л.к. 1.1.2.  

л.к. 1.1.3.  

л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.  

л.к. 2.2.1.  

л.к. 3.1.1.  

л.к. 3.2.1.  

л.к. 3.2.2.  

л.к.. 3.2.3.  

л.к. 1.1.1.  

л.к. 1.1.2.  

л.к. 1.1.3.  

л.к. 1.2.1. 

л.к. 1.3.1.  

л.к. 1.3.2.  

л.к. 1.3.3.  

л.к. 2.1.1.  

л.к. 2.2.1.  

л.к. 2.3.1  

л.к. 3.1.1.  

л.к. 3.2.1.  

л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.   

л.к. 3.3.1.  

л.к. 3.3.2.  

л.к. 3.1.1.  

л.к. 3.2.1.  

л.к. 3.2.2.  

л.к. 3.2.3.  

л.к. 3.2.4.  

л.к. 3.3.1.  

л.к. 3.3.2.  

  

 

 

Фронтални, 

 

 

 

 индивидуални, 

 

 

 

 дијалошки,  

 

 

 

демонстративни 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА     

                               

Циљ и задаци предмета су да ученици:  

- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, староградске);  

- упознају основне појмове из музичке писмености;  

- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору;  

- развијају стваралачке способности.  

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА- 

ЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

1.Извођење 

музике 

 

 

 

 

 

2.Слушање 

музике 

 

 

 

 

 

 

3.Музичко 

ствара-

лаштво 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Обрадити и певати народне, дечје, уметничке  песме, каноне 

и песме наших и страних композитора.  

На дечјим ритмичким и мелодијским инструментима 

изводити песме одговарајуће тежине (обнављање целе ноте, 

половине, четвртине, осмине, шеснаестине у групи и 

одговарајућих пауза; обрада осминске триоле и синкопе).  

Кроз обраду песама упознати F-dur, D-dur и d-moll лествицу.  

 

Слушати вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне 

композиције наших и страних композитора.   

 Посебну пажњу обратити на соло и хорску песму уз основне 

информације о делу и композитору.  

Ученике оспособити да препознају и упознају звук 

инструмента у примерима које слушају, представљати им 

изглед и могућности инструмента.  

 

Стваралаштво може бити заступљено кроз:  

- музичка питања и одговоре;  

- компоновање мелодије на задати текст;  

- састављање мелодије од понуёених двотактних мотива;  

- импровизација покрета на одреёену музику.  

Ове активности треба вредновати према стваралачком 

ангажовању ученика, а не према квалитету насталог дела јер 

су и најскромније музичке импровизације педагошки 

оправдане.  

 

српски 

језик, 

 

 ликовна 

култура, 

 

 

историја 

 

 

 

 

1.1.1.   1.1.2. 

2.1.1.   2.1.2. 

2.1.3.   3.1.1. 

3.1.4.   3.1.2. 

 

Исходи : 

Познавање и 

разликовање 

музичких састава, 

као и врсте музике. 

Поседовање знања у 

смислу познавања 

основа музичке 

писмености, као и 

њихове примене у 

извођењу. 

Креативна израда и 

импровизација 

музичких целина на 

задати текст. 

 

 

Методе су : 

вербална, 

демонстративна 

метода,  

практичан рад, 

рад на тексту. 

 

Облици рада су 

индивидуални 

,групни, 

Фронтални. 

 

Наставна средства су: 

табла,инструмент,цд 

плејер 
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НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

                                     
Циљ и задаци предмета:  

Циљ изучавања наставног предмета историја је културни развој и хуманистичко образовање ученика. Циљ наставе историје је и да 

допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног и европског идентитета и 

духа толеранције код ученика.  

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих 

личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и 

историју суседних народа и држава.  

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
КОРЕЛАЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА (облици, методе... 

 

 

 

 

        Увод 

 

 

 

 

     4 

 

Основне одлике 

средњег века 

Основни историјски 

извори за историју 

средњег века 

српски језик,  

грађанско 

васпитање,  

верска настава,  

свакодневни 

живот у 

прошлости,  

народна 

традиција,  

географија, 

ликовна култура 

ИС.1.1.1.;       ИС.1.1.2.; 

ИС.1.1.4.;       ИС.1.1.5.; 

ИС.1.1.6.;       ИС.1.1.8.; 

ИС.1.1.9.;       ИС.1.1.10.; 

ИС.1.2.1.;       ИС.1.2.2.; 

ИС.1.2.3.;       ИС.1.2.4.; 

ИС.1.2.7.;       ИС.1.2.8.; 

ИС.2.1.1.;       ИС.2.1.3.; 

ИС.2.1.4.;       ИС.2.1.6.; 

ИС.2.2.1.;       ИС.2.2.2.; 

ИС.2.2.3.;       ИС.2.2.4.; 

ИС.3.1.1.;       ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.;       ИС.3.1.4.; 

ИС.3.1.5.;       ИС.3.1.6.; 

ИС.3.2.1.;       ИС.3.2.2.; 

ИС.3.2.3.;       ИС.3.2.6. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, Комбиновани 

Монолошка, дијалошка, текст-метода 

Илустративно-демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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Европа и 

средоземље у 

раном 

средњем веку 

 

 

15 

 

Велика сеоба народа 

и Франачка држава 

Византија од 12.века 

Хришћанска црква 

Исламски свет у 

средњем веку 

Настанак феудалног 

друштва 

 

Српски језик,  

грађанско 

васпитање,  

верска настава,  

свакодневни 

живот у 

прошлости,  

народна 

традиција,  

географија,  

ликовна култура 

ИС.1.1.1.;        ИС.1.1.2.; 

ИС.1.1.4.;        ИС.1.1.5.; 

ИС.1.1.6.;        ИС.1.1.8.; 

ИС.1.1.9.;        ИС.1.1.10.; 

ИС.1.2.1.;        ИС.1.2.2.; 

ИС.1.2.3.;        ИС.1.2.4.; 

ИС.1.2.7.;        ИС.1.2.8.; 

ИС.2.1.1.;        ИС.2.1.3.; 

ИС.2.1.4.;        ИС.2.1.6.; 

ИС.2.2.1.;        ИС.2.2.2.; 

ИС.2.2.3.;        ИС.2.2.4.; 

ИС.3.1.1.;        ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.;        ИС.3.1.4.; 

ИС.3.1.5.;        ИС.3.1.6.; 

ИС.3.2.1.;        ИС.3.2.2.; 

ИС.3.2.3.;        ИС.3.2.6. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Срби и њихово 

окружење у 

раном 

средњем веку 

 

 

 

 

13 

 

Словени и њихово 

насељавање 

Балканског 

полуострва 

Јужни Словени 

староседеоцима и 

суседима 

Срби од 7. до 12. 

века 

Покрштавање Срба 

и других Јужних 

Словена и њихова 

рана култура 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, верска 

настава, 

свакодневни 

живот у 

прошлости, 

народна 

традиција, 

географија, 

ликовна култура 

 

ИС.1.1.1.;        ИС.1.1.4.;  

ИС.1.1.5.;        ИС.1.1.7.; 

ИС.1.1.9.;        ИС.1.1.10.;  

ИС.1.2.1.;        ИС.1.2.3.; 

ИС.1.2.4.;         ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2.;         ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1.;         ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3.;        ИС.2.2.5.; 

ИС.3.1.1.;        ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.;        ИС.3.1.4.; 

ИС.3.1.6.;        ИС.3.2.1.; 

ИС.3.2.2.;        ИС.3.2.3., 

ИС.3.2.4.;        ИС.3.2.6.; 

ИС.3.2.7. 

Фронтални ; Индивидуални,; Групни; 

Комбиновани 

Вербална 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

Сушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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Европа у 

позном 

средњем веку 

11 

Развој и структура 

феудалних дражава 

 

Крсташки ратови 

 

Постанак и развој 

средњовековних 

градова 

 

Живот у средњем 

веку 

 

Опште одлике 

средњовековне 

културе 

Српски језик и 

књижевност,  

 

грађанско 

васпитање,  

верска настава,  

 

свакодневни 

живот у 

прошлости,  

 

народна 

традиција,  

 

географија, 

 

 ликовна култура 

ИС.1.1.1.;        ИС.1.1.2.;  

ИС.1.1.4.;        ИС.1.1.5.;  

ИС.1.1.6.;        ИС.1.1.8.; 

ИС.1.1.9.;        ИС.1.1.10.;  

ИС.1.2.1.;        ИС.1.2.3.; 

ИС.1.2.4.;        ИС.1.2.5.; 

ИС.1.2.6.;        ИС.1.2.7.;  

ИС.2.2.1.;        ИС.2.2.2.;  

ИС.2.1.3.;        ИС.2.1.4.; 

ИС.2.1.6.;        ИС.2.2.1.; 

ИС.2.2.2.;        ИС.2.2.3.; 

ИС.2.2.4.;        ИС.2.2.5.; 

ИС.3.1.1.;        ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.;        ИС.3.1.4.; 

ИС.3.1.5.;        ИС.3.1.6.;  

ИС.3.1.4.;        ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.; 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, Комбиновани 

 

Вербална 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

 

Срби и њихово 

окружење у 

позном 

средњем веку 

18 

Србија у 12. и 

почетком 13. века 

Успон српске 

државе у 13. и 

почеткон 14.века; 

Српско 

царство;Друштво у 

држави 

Немањића;Крај 

српског 

царства;Постанак и 

развој 

средњовековне 

босанске државе 

Средњовековна 

култура код Срба 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, верска 

настава, 

свакодневни 

живот у 

прошлости, 

народна 

традиција, 

географија, 

ликовна култура 

 

ИС.1.1.1.;        ИС.1.1.2.; 

ИС.1.1.4.;        ИС.1.1.5.; 

ИС.1.1.7.;        ИС.1.1.9.; 

ИС.1.1.10.;      ИС.1.2.1.; 

ИС.1.2.3.;        ИС.1.2.4.; 

ИС.1.2.5.;        ИС.1.2.6.; 

ИС.1.2.7.; 

ИС.2.2.1.;        ИС.2.2.2.; 

ИС.2.1.4.;        ИС.2.1.5.; 

ИС.2.2.1.;        ИС.2.2.2.; 

ИС.2.2.3.;        ИС.2.2.4.; 

ИС.2.2.5.; 

ИС.3.1.1.;        ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.;        ИС.3.1.4.; 

ИС.3.1.5.;        ИС.3.1.6.;  

ИС.3.1.4.;        ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.;        ИС.3.2.7. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, Комбиновани 

 

Вербална 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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Српске земље 

и њихово 

окружење у 

доба 

османског 

освајања 

11 

Турци Османлије и 

њихова прва 

освајања на Балкану 

Моравска Србија 

Држава српских 

деспота и околне 

земље 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, верска 

настава, 

свакодневни 

живот у 

прошлости, 

народна 

традиција, 

географија, 

ликовна култура 

 

ИС.1.1.1.;        ИС.1.1.2.; 

ИС.1.1.4.;        ИС.1.1.5.; 

ИС.1.1.7.;        ИС.1.1.9.; 

ИС.1.1.10.;      ИС.1.2.1.; 

ИС.1.2.3.;        ИС.1.2.4.; 

ИС.1.2.5.;        ИС.1.2.6.; 

ИС.1.2.7.; 

ИС.2.2.1.;        ИС.2.2.2.; 

ИС.2.1.4.;        ИС.2.1.5.; 

ИС.2.2.1.;        ИС.2.2.2.; 

ИС.2.2.3.;        ИС.2.2.4.; 

ИС.2.2.5.; 

ИС.3.1.1.;        ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.;        ИС.3.1.4.; 

ИС.3.1.5.;        ИС.3.1.6.;  

ИС.3.1.4.;        ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.;        ИС.3.2.7. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, Комбиновани 

 

Вербална 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА  

                                           

Циљ и задаци предмета : : упознавање  и  разумевање  појава  и  процеса  у  географском  омотачу земље и у  непосредном  окружењу 

картографско  описмењавање  и  употреба  географских  карата  у  свакодневном  животу развијање  географског  мишљења  заснованог  на  

повезаности  и  међуусловљености  географских  појава  и  процеса  у  простору  и  времену 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

Начин остваривања 

Програма. 

Увод 2 Увод у програмске садржаје 

  Фронтални, ндивидуални 

Вербално-текстовна 

  Илустративно-демонстративна 

Илустрације, енциклопедије 

Планета земља 8 
Воде на земљи 

Биљни и животињски свет на земљи 

географија и 

биологија 5 

Г.Е.1.1.3. 

Г.Е.2.1.3. 

Фронтални,  

Идивидуални 
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разред 

природа и 

друштво 

Г.Е.2.1.4. 

Г.Е.2.2.2. 

Г.Е.3.2.2. 

Вербално-текстовна,  

Рад у групи 

Илустративно-демонстративна 

Практични рад 

Уџбеник, Табла; Креда; 

Географска карта; 

Образовни софтвери; 

Компјутер;  

Глобус 

Илустрације,  

Енциклопедије 

Становништво 

и насеља на 

земљи 

5 

Појам  екумене, број  и  распоред становника  

на  Земљи. Природни  прираштај  светског  

стновништва,  структура  светског  

становништва (расна,  национална, верска,  

стародна,  професионална...)  и  миграције 

(појам, узроци  и  последице). Насеља – 

врсте  и  типови; повезаност  насеља  у  

конурбације  и  мегалополисе 

географија 

пети разред 

 

историја 

 

природа и 

друштво 

Г.Е.1.3.1.  

Г.Е.2.1.4. 

Г.Е.2.3.1. 

Г.Е.2.3.2. 

Г.Е.3.1.1. 

Г.Е.3.3.1. 

Географска  

средина  и  

људске    

делатности 

3 

Појам природне и географске средине 

Појам привреде и подела на делатности и 

гране 

географија 

пети разред 

историја 

природа и 

друштво 

Г.Е.1.3.2.   

Фронтални, индивидуални 

Вербално-текстовна  

Рад у групи 

Илустративно-демонстративна 

Практични рад; Уџбеник; 

Географска карта; 

Образовни софтвери; 

Компјутер; Глобус; Илустрације 

Нема карта; Енциклопедије 

Регионална 

географија 

европе 

54 

Општи  географски  преглед  Европе. 

Јужна Европа. Државе на Балканском 

полуострву. Средња Европа. Западна 

Европа. Северна Европа. Источна Европа. 

историја 

природа и 

друштво 

биолгија 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3. 

Г.Е.1.4.2. 

Г.Е.2.1.2. 

Г.Е.2.4.2. 

Г.Е.3.1.1. 

Г.Е.3.3.1. 

Г.Е.3.3.2. 

Г.Е.3.4.2. 

Г.Е.3.4.3 

Фронтални, индивидуални 

Вербално-текстовна  

Рад у групи 

Илустративно-демонстративна 

Практични рад 

Уџбеник ;Географска карта; 

Образовни софтвери; Компјутер; 

Глобус; Илустрације; Нема карта 

Енциклопедије 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 

 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да 

стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 

свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживања, оформе 

основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

             Задаци  наставе физике су:  

 Развијање функционалне писмености 

 Упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 Разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

 Развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживања 

 Развијање радозналости,  способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и 

вештине јасног и прецизног изражавања 

 Развијање логичког и апстрактног размишљања 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења;  

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја;  

 развијање способности за примену знања из физике;  

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и 

унапреёивања животне средине;  

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;  

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Оперативни задаци  

Ученик треба да:  

- кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из 

различитих области физике,    

  схвати како физика истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживање и постављање 

бројних питања;  

- уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарска трака, 

лењир са     

  милиметарском  

  поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар;  

- само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје 

грешка при очитавању  

  скала мерних инструмената;  

- користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa...;  

- усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно 

праволинијско кретање и средњу  

  брзину као карактеристику променљивог праволинијског кретања;  

- на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се одреёује 

интензитетом, правцем  

  и смером;  

- усвоји појам масе и тежине и прави разлику измеёу њих;  

- уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине;  

- усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме Паскалов 

закон. 
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ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА-ЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
  
  
У

в
о
д

  

2 

1. Физика као природна наука и методе којима се 

она служи (посматрање, мерење, оглед...). 

2.  Огледи који илуструју различите физичке појаве. 

   

К
р
ет

ањ
е 

14 

1. Кретање у свакодневном животу. Релативност 

кретања.  

2. Појмови и величине којима се описује кретање 

(путања, пут, време, брзина, правац и смер кретања).  

3. Подела кретања према облику путање и брзини 

тела. 

4. Зависност пређеног пута од времена код 

равномерног праволинијског кретања.   

5. Променљиво праволинијско кретање.  

6. Средња брзина.   

Математика 

(разломци) 

 ФИ.1.2.1 .  ФИ.1.2.2. 

 ФИ.1.2.3.   ФИ.1.4.1. 

 ФИ.1.4.3.   ФИ.1.4.4. 

 ФИ.2.2.2.   ФИ.2.4.3. 

 ФИ.2.6.1.   ФИ.2.6.2. 

 ФИ.2.6.3.   ФИ.3.4.1. 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Израда паноа и 

једноставних наставних 

средстава 

- Извођење 

демонстрациопних огледа 

- Оцена активности на 

часу 

- Домаћи задаци 

С
и

л
а 

14 

1. Узајамно деловање два тела у непосредном 

додиру и последице таквог деловања:  

2. Узајамно деловање два тела која нису у 

непосредном додиру (гравитационо, електрично, 

магнетно).  

3. Сила као мера узајамног деловања два тела, 

правац и смер деловања.  

4. Процена интензитета силе демонстрационим 

динамометром.   

5. Сила Земљине теже (тежина тела).  

Математика 

(двојни разломци 

и пропорција) 

 

Географија 

(Сунчев систем, 

плима и осека) 

 

Информа-тика и 

рачунарство 

ФИ.1.1.1     ФИ.1.1.2 

ФИ.1.4.1     ФИ.1.4.5 

ФИ.1.4.6.    ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2     ФИ.2.4.1 

ФИ.2.4.3     ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2.    ФИ.2.6.3. 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних 

огледа 

- Израда семинарских 

радова 

- Оцена активности на 

часу 

Домаћи задаци 

М
ер

ењ
е 

15 

1. Основне и изведене физичке величине и њихове 

јединице. Међународни систем мера.  

2. Мерење дужине, запремине и времена. 

3. Појам средње вредности мерене величине и 

грешке при мерењу. 

4. Мерни инструменти. 

Математика 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

 ФИ.1.2.2.   ФИ.1.2.3. 

 ФИ.1.4.1.   ФИ.1.4.2. 

 ФИ.1.4.3.   ФИ.1.4.4. 

 ФИ.1.4.5.   ФИ.1.4.6. 

 ФИ.1.7.1.   ФИ.1.7.2. 

 ФИ.2.1.1.   ФИ.2.2.2. 

 ФИ.2.4.1    ФИ.2.4.2. 

 ФИ.2.4.3.   ФИ.2.4.4. 

 ФИ.2.6.1.   ФИ.2.6.3. 

 ФИ.2.7.1.   ФИ.2.7.2. 

 ФИ.2.7.3.   ФИ.3.4.1. 

 ФИ.3.4.3.   ФИ.3.7.1. 

 ФИ.3.7.2 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних 

огледа 

- Оцена активности на 

часу 

- Мерење школског 

дворишта, одређивање 

површине зидова 

учионице 

Домаћи задаци 
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М
ас

а 
и

 г
у
ст

и
н

а 

12 

1. Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов 

закон механике).  

2. Маса тела на основу појма о инертности и о 

узајамном деловању тела.  

3. Маса и тежина као различити појмови  

4. Мерење масе тела вагом.  

5. Густина тела.  

6. Одђивање густине чврстих тела. (1+2)  

7. Одређивање густине течности мерењем њене 

масе и запремине.  

 

    Математика 

 ФИ.1.4.1.   ФИ.1.4.2. 

 ФИ.1.4.3.   ФИ.1.4.5. 

 ФИ.1.4.6    ФИ.1.7.1. 

 ФИ.1.7.2.   ФИ.2.1.1. 

 ФИ.2.1.2.   ФИ.2.1.5. 

 ФИ.2.4.1.   ФИ.2.4.2. 

 ФИ.2.4.3.   ФИ.2.4.4. 

 ФИ.2.6.1.   ФИ.2.6.2. 

 ФИ.2.6.3.   ФИ.2.7.1. 

 ФИ.2.7.2.   ФИ.2.7.3. 

 ФИ.3.4.1.   ФИ.3.4.3. 

 ФИ.3.7.1.   ФИ.3.7.2. 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних 

огледа 

- Мерење густине 

различитих тела 

- Израда 

лабораторијских вежби 

- Оцена активности на 

часу 

Домаћи задаци 

П
р
и

ти
са

к
 

15 

1. Притисак чврстих тела.   

2. Притисак у мирној течности. Хидростатички 

притисак. Спојени судови.  

3. Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. 

Зависност атмосферског притиска од надморске 

висине. Барометри.  

4. Преношење спољњег притиска кроз течности и 

гасове у затвореним судовима. Паскалов закон и 

његова примена. 

 

 ФИ.1.1.1.   ФИ.1.1.3 

ФИ.1.4.1.    ФИ.1.4.2. 

 ФИ.1.4.3.   ФИ.1.7.1. 

 ФИ.1.7.2.   ФИ.2.1.5. 

 ФИ.2.1.6.   ФИ.2.4.1. 

 ФИ.2.4.2.   ФИ.2.4.3. 

 ФИ.2.4.4.   ФИ.2.6.1. 

 ФИ.2.6.1.   ФИ.2.6.2. 

 ФИ.2.6.3.   ФИ.2.7.1. 

 ФИ.2.7.2.   ФИ.2.7.3. 

 ФИ.3.1.3.   ФИ.3.1.4. 

 ФИ.3.4.1.   ФИ.3.4.3. 

 ФИ.3.7.1   ФИ.3.7.2. 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера 

знања 

- Извођење 

демонстрациопних 

огледа 

- Оцена активности на 

часу 

Домаћи задаци 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте:  

- да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у 

природи и друштву;  

- да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање;  

- као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним 

појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у 

различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање 

образовања и укључивање у рад; 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и 

апстрактног мишљења;- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и 

побуђивање математичке радозналости; 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом 

и усменом облику; 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и 

усвајање основних својстава тих операција; 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела и разумевање њихових 

узајамних односа; 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности као што су: систематичност, упорност, тачност, 

уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад; 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.  

 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате потребу увођења негативних бројева, упознају структуре скупова целих и рационалних бројева, 

појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности броја; 

- упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно увежбају извођење тих 

операција, уз коришћење њихових својстава; 

- могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају њихову 

бројевну вредност; 

- упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројева; 

- разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси; 

- упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 

- схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних 

конструкција троугла и четвороугла; 

- схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина троуглова, 

паралелограма и других четвороуглова; 

- примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима; 

- усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно коришћење 

свих везника "и", "или", а нарочито "ако ... онда ... " и "ако и само ако"; осете потребу за извођењем 

доказа и умеју да то раде у једноставнијим случајевима). 
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ТЕМА 
Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛА

ЦИЈА 

СТАНДАРДИ НАЧИН ОСТВА- 

РИВАЊА ПРО.  основни средњи напредни 
Ц

ел
и

 б
р
о
је

в
и

 

24 

 

-појам негативног броја 

-скуп целих бројева Z 

-цели бројеви на бројевној правој 

-супротан број 

-апсолутна вредност целог броја 

-упоређивање целих бројева 

-основне рачунске операције са целим бројевима и њихова својства 

 

 

Мат 5 

Мат 6 

Мат 4 

Мат 5 

Мат 6 

 

 

1.1.1.  

1.1.3. 

1.1.4.  

1.1.6. 

 

 

 

2.1.1. 

2.1.2.  

2.1.4.  

2.2.5. 

 

 

3.1.1.  

3.1.1.  

3.2.5.  

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-монолошка 

-дијалошка 

-демонстрација 

Т
р
о
у
га

о
 

30 

 

-троугао; однос страница,врсте троуглова према страницама. 

-углови троугла,збир углова,врсте троуглова према угловима 

-однос између страница и углова троугла 

-конструкције неких углова (60˚ , 120˚ , 30˚ , 45˚ , 75˚ , 135˚ ) 

-подударност троуглова ( интерпретација) 

-основна правила о подударности троуглова; закључивање о 

једнакости аналогних елемената 

-основне конструкције троуглова 

-описана кружна линија око троугла и уписана у њега, висина и 

тежишна дуж 

-четири значајне тачке у троуглу и њихова конструкција 

 

 

 

 

Мат 5 

 

 

 

 

1.3.2.  

1.3.6.  

 

 

 

 

2.3.2.  

2.3.6. 

3.3.2.  

3.3.6. 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-монолошка 

-дијалошка 

-демонстрација 

Р
ац

и
о
н

ал
н

и
 

б
р
о
је

в
и

 

45 

 

-скуп рационалних бројева Q 

-приказивање рационалних бројева на бројевној правој 

-уређеност скупа Q 

-рачунске операције у скупу Q и њихова својства 

-изрази са рационалним бројевима 

-једначине и неједначине упознатих облика-решавање и примена 

у конкретним проблемским ситуацијама 

-проценат и примене 

 

Мат 5 

Мат 6 

Мат 2 

Мат 5 

Мат 6 

 

1.1.1.  

1.1.2. 

1.1.3.  

1.1.4.  

1.5.4. 

 

 

2.1.1. 

2.1.2.  

2.1.4.  

2.2.5.  

2.5.4.  

 

3.1.1.  

 3.1.1.  

3.2.5.  

3.5.4.  

-фронтални 

-индивидуални 

-монолошка 

-дијалошка 

-демонстрација 

-групни 

-рад у пару 

Ч
ет

в
о
р

о
у
га

о
 

20 

 

-четвороугао; врсте четвороугла (квадрат, правоугаоник, 

паралелограм, ромб, трапез, делтоид); 

-углови четвороугла 

-паралелограм, својства; појам централне симетрије 

-врсте паралелограма; правоугли паралелограми 

-конструкције паралелограма 

-трапез, својства, средња линија 

-врсте трапеза, једнакокраки трапез, основне конструкције 

 

Мат 3 

Мат 5 

Мат 6 

 

Мат 5 

 

 

1.3.2. 

1.3.6.  

2.3.2.  

2.3.6.   

3.3.2.  

3.3.6. 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-монолошка 

-дијалошка 

-демонстрација 

-рад у пару 
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П
о
в
р
ш

и
н

а 

ч
ет

в
о
р
о
у
гл

а 

и
 т

р
о
у

гл
а 

15 

 

-појам површине фигуре 

-површина правоугаоника 

-једнакост површина фигура 

-површина паралелограма, троугла, трапеза 

-површина четвороугла с нормалним дијагоналама 

 

Мат 4 

Мат 5 

 

Мат 4 

 

1.3.2.  

1.4.1.  

1.4.2. 

1.4.4. 

 

 

 

2.4.1.  

2.4.3.  

 

 

3.3.2.  

3.4.1.  

-фронтални 

-индивидуални 

-групни, рад у 

пару,монолошка 

-дијалошка 

-демонстрација 

Писмени 

задаци са 

исправкама 

8 

 
-сагледати како су ученици савладали пређено градиво 

 

-индивидуални 

Годишњи тест 

са анализом 

2 

 
-сагледати како су ученици савладали пређено градиво 

 
-индивидуални 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

 

Циљ и задаци предмета : су да ученици: стекну основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју; упознају законитости који 

владају у живом свету; развијају љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу; развијају хигијенске навике и 

здравствену културу 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

Увод 

 

3 

Природни систем животиња и њихова 

еволуција 

 

Природа и 

друштво, 

 

 

 

Географија 

 

 

 

Природа и 

друштво, 

 

 

Б.И.1.1.4.    Б.И.2.1.3. 

В И 3.1.4.    Б.И.1.3.8. 

Б.И.1.3.9. 

 

Фронтални 

 

Индивидуални 

 

Рад у групи  

 

Вербално-текстовна 

 

Илустративно- 

Демонстративна 

 

  Практични радови 

 

 

Праживотиње 

 

9 

Једноћелијске животиње-амеба, зелена 

еуглена, волвокс, парамецијум-

посматрање праживотиња под 

микроскопом 

Б.И.1.1.3. 

В И 2.1.2. Б.И.3.1.3. 

 

 

 

Царство 

животиња 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

Вишећелијске животиње-сунђери, 

дупљари, пљоснати, ваљкасти, 

чланковити црви-дисекција кишне 

глисте; мекушци-виноградарски пуж, 

шкољке и главоношци. Зглавкари-

ракови,  пауколики зглавкари, инсекти.  

Бодљокожци.  

Б.И.1.1.5.     Б.И.2.1.4. 

Б.И 3.1.5. 

В.и 1.2.1.     Б.И.1.2.2. 

Б.И.1.2.3.    Б.И.2.2.1. 

Б.И.2.2.2.    Б.И.2.2.3. 

Б.И.3.2.1.    Б.И.3.2.2. 

Б.И.3.2.3.    Б.И.1.2.4.    
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Царство 

животиња 

 

 

 

 

 

 48 

Заједничке одлике кичмењака. 

Амфиоксус, рибе-дисекција рибе.  

Водоземци-разноврсност и значај. 

Гмизавци-одлике, разноврсност, 

изумрли гмизавци. Птице и сисари-

разноврсност и значај 

Улога животиња у природи и њихово 

чување. 

 

 

Географија 

 

 

 

Природа и 

друштво, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 

 

 

Природа и  

друштво, 

Б.И.1.2.5.    Б.И.1.2.6. 

Б.И.2.2.4.    Б.И.2.2.5. 

Б.И.2.2.6.    Б.И.1.2.7.  

Б.И.2.2.7.    Б.И.2.2.8 

Б.И.2.2.9.    Б.И.3.2.6. 

Б.И.1.3.1.    Б.И.1.3.2.    

Б.И.2.3.1.    Б.И.2.3.2. 

Б.И.1.4.3.    Б.И.2.4.3. 

Б.И.2.4.4.    Б.И.1.5.1. 

Б.И.1.5.2.    Б.И.1.5.3. 

Б.И.1.5.4.    Б.И.1.5.5. 

Монолог 

 

Дијалог 

 

Анализа 

 

Синтеза 

 

Посматрање  

 

Образовни софтвери 

 

Компјутер 

 

Илустрације 

  Енциклопедије 

 

   Лабораторијска 

вежба  

 

  Микроскоп 

Угроженост и 

заштита 

животиња 

 

6 

Разноврсност царства животиња и 

биодиверзитет 

Фактори угрожавања и значај заштите 

животиња 

Суживот људи и животиња 

Одговоран однос према животињама 

Б.И.1.4.6.    Б.И.1.4.7. 

Б.И.1.4.8.    Б.И.2.4.8. 

Б.И.2.4.9. 

Увод  у 

еволуцију 

живог света 

 

6 

Живот на Земљи 

Докази еволуције 

Геолошка доба. 

Борба за опстанак – Чарлс Дарвин 

Б.И.1.3.8.     Б.И.1.3.9. 

Б.И.1.3.10.   Б.И.2.3.5. 

Б.И.2.3.6.     Б.И.3.3.5. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Циљ и задаци предмета : стицање основне техничко и информатичке писмености; развој техничког мишљења, техничке културе, радних 

вештина и културе рада; стицање основних техничко – техолошких знања, умења и вештина и оспособљавање за њихову примену у учењу, 

раду и свакодневном животу; упознавање економских, социјалних, техничко – технолошких, еколошких и етичких аспеката рада и 

производње 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦ

ИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Увод у 

архитектуру 

и 

грађевинарс 

тво 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Историја архитектуре 

врсте грађевинских објеката 

конструктивни елементи 

грађевинских облика 

системи градње у грађевинарству 

 

историја, 

природа и 

друштво,  

свет око 

нас 

 

 

Да повеже историјске појмове 

са  итсоријом архитектуре и 

грађевинарстава; зна врсте 

грађевинских објеката; 

схвати  принципе 

конструисања грађевинских 

објеката; 

уочи разлику између 

различитих група 

грађевинских објеката 

Усмено излагање,  

демонстрација графички рад, 

илустрација  

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

прибор за цртање 

PC рачунар,пројектор и 

образовни софтвер 

Техничко 

цртање у 

грађевина-

рству 

8 

Техничка документација , 

размера 

котирање,симболи и ознаке у 

грађевинарству,графичко 

представљање предмета објеката 

прибором 

географија 

; Тио 

петиразред 

зна карактеристике 

грађевинског техничког 

цртања и основне грађевинске 

симболе ; 

науче да користе 

карактеристике грађевинских 

техничких цртежа у изради 

својих планова и цртежа; 

прими одговарајућу  размеру 

комуницирају на језику 

технике 

Усмено излагање,  

 

демонстрација графички рад, 

 

 илустрација  

 

Фронтални, индивидуални,  

 

групни, у пару 

 

Уџбеник 
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Информати-

чке  

технологије 

16 

Програм за једноставно цртање 

рад са cd-ом и флеш меморијом  

снимање цртежа 

рад са штампачем 

коришћење интернета 

тио пети 

разред, 

информати

ка и 

рачунарств

о 

од играчке 

до 

рачунара 

користи једноставне 

софверске алате за за цртање  

 

зна како да користе cd-ром, 

флеш меморију и штампач 

 

свеска, радна свеска 

 

прибор за цртање 

 

PC рачунар,пројектор и 

образовни софтвер 

 

грађевински технички цртежи 

 

различити грађевински 

материјали 

Грађевински 

материјали 
4 

Подела и врсте грађевинских 

материјала природни грађевински 

материјали-својства и примена 

;вештачки грађевински материјали- 

eнергетикe у грађевинарству 

мере за рационално коришћење 

роплотне енергијеу 

грађевинарству: топлотна 

изолација зграде коришћење 

сунчеве енергије  

етика становања 

израда плана стана предлог за 

његово уређење уређење 

екстеријера и ентеријера 

алати и машине у грађевинарству 

мере заштите при извођењу 

објеката 

истoрија, 

природа и 

друштво, 

свет око 

нас 

зна основне врсте,  

карактеристике и примену 

грађевинских материјала; 

препoзнa природне ресурсе 

и њихову ограниченост у 

природи 

Енергетика 4 

Енергетика у грађевинарству 

мере за рационално коришчење 

роплотне енергијеу 

грађевинарству: топлотна 

изолација зграде 

коришћење сунчеве енергије 

географија, 

природа и 

друштво, 

свет око 

нас; Тио 

пети 

разред 

знају да правилно користе 

енергију и рационално је 

користе;  

имају основна  знања о 

начинима штедње енергије; 

науче принципе коришћења 

соларне енергије 

Вербална 

илустративно- 

демонстративна 

метод графичког рада 

практична вежба 

Фронтални, индивидуални, 

групни у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска, прибор 

за цртање 

конструкторски материјали 

Култура 

становања 
4 

Етика становања 

израда плана стана 

предлог за његово уређење 

уређење екстеријера и ентеријера 

 свет око 

нас 

природа и 

друштво 

примени културу становања 

у својој животној околини 
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Техничка 

средства у 

грађевинарс

тву 

4 

Алати и машине у 

грађевинарству 

мере заштите при извођењу 

објеката 

Природа и 

друштво, 

свет око 

нас. 

географија 

зна да препозна основне 

алате и машине у 

грађевинарству, савлада 

начине коришћења алата и 

приципе рада машина који 

се масовно користе у 

изградњи грађевинских 

објеката 

видео пројектор  

рачунар, и образовни софтвер 

конструкторски материјали 

PC рачунар,пројектор и 

образовни софтвер 

Саобраћајни 

системи 
2 

Грађевински објекти у 

саобраћају.:ауто-путеви, 

жележничке станице, луке, 

аеродроми 

Тио пети 

разред; 

природа и 

друштво 

Зна како фукционише и која 

је организација саобраћајних 

система 

Техничка 

средства у 

пољопривре

ди 

4 

Организација рада и примена 

савремених техничких средстава 

упољопривредној производњи 

техничка средства у 

пољопривреди ;машине и уређаји 

у пољопривредној производњи 

моделовање машина и уређаја 

Тио пети 

разред; 

природа и 

друштво 

зна зашто се користе 

пољопривреде машина; 

Разликује процесе рада у 

пољопривредној 

производњи 

Вербална 

Илустративно- 

демонстративна 

Метод графичког рада 

Практична вежба 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска, прибор 

за цртање 

конструкторски материјали 

PC рачунар,пројектор и 

образовни софтвер, модели 
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Конструкто-

рско 

моделовање- 

модули 

22 

Самосталан рад на сопственом 

пројекту, 

израда техничке документације, 

избор материјала, обрада 

материјала, састављање делова, 

облагање и површинска заштита, 

израда макета стана на основу 

плана и предлог за његово 

уређење. моделовање машина и 

уређаја  у пољопривредној 

производњи 

поправке на кућним 

инсталацијама и санитарним 

уређајима 

Тио пети 

разред; 

природа и 

друштво; 

математика 

Примени  стечених знања у 

изради соственог пројекта;                            

научи да на одговарајући 

начин  спаји делове из  

конструкторских комплета 

уз употребу цртежа из 

сопственог пројекта; 

 зна функционисање кућне 

водоводне и канализационе  

инсталације ; 

научи да уочи кварове на 

кућним инсталацијама и 

могућности њихове 

поправке 

Вербална 

Илустративно- 

демонстративна 

Метод графичког рада 

Практична вежба 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска, прибор 

за цртање 

конструкторски материјали 

PC рачунар,пројектор и 

образовни софтвер, модели, 

макете 

. 
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НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ   

 

Циљ и задаци предмета : Циљ физичко васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаностима са осталим 

васпитно-образовним поручјима, допринесе развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању и усавршавању моторичких 

умења неопходних за живит и рад.   

Задаци: Развијање и усавршавање моторичких способности,стицање моторичких умења и теоретских знања неопходних за усвајање садржаја 

наставног програма физичког васпитања, применастечених знања,умења и навика у сложенијим условима кроз игру и такмичења,естетско 

изражавање. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕ

ЛАЦИ

ЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Уводни час 

 

 1 

 

Упознавање ученика са нааставним планом 

програмом физичког васпитања. 

 

            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Мзичк

а 

култур

а  

 

 

ф.в.1.1.3    ф.в.1.1.7 

ф.в.1.1.4    ф.в.1.1.8 

ф.в.2.1.3    ф.в.1.1.9 

ф.в.2.1.7    ф.в.2.1.6 

ф.в.3.1.3    ф.в.2.1.8 

ф.в.3.1.4    ф.в.1.1.10 

ф.в.1.1.1    ф.в.1.1.2 

ф.в.2.1.1    ф.в.3.1.1  

ф.в.3.1.2   

ф.в.1.1.1    ф.в.2.1.2 

ф.в.1.1.2    ф.в.3.1.1 

ф.в.2.1.1    ф.в.3.1.2 

ф.в.1.1.12   ф.в.2.1.11   

ф.в.1.1.19   ф.в.3.1.7 

ф.в.2.1.10 

ф.в.1.1.20   ф.в.1.1.6 

ф.в.2.1.18   ф.в.1.1.7 

ф.в.1.1.9 

Индивидуални и 

фронтални рад. 

Метода вербална 

(монолошко-

дијалошка),метода 

демонстрације. 

 

Фронтални,групни рад и 

рад у паровима. 

Метода(монолошко-

дијалошка).    

Индивидуани и 

фронтални рад. 

Метода демонстрације. 

Групни рад и рад у 

паровима. 

Метода демонстрације. 

 

2.Тестирања 

 

   5 

 

Испитивање и праћење морфолошких 

имоторичких димензија ученика. 

3.Атлетика 

 

 

 

 

   19 

 

 

 

 

Трчања:штафетно трчање(техника),спринтерско 

трчање и издржљиво трчање. 

Скокови:скок увис(прекорачна техника 

"маказице",опкорачна техника "стредл". 

Бацања:бацање кугле"о Брајен" техника. 

4.Рукомет 

 

    2 

 

Увежбавање елемената технике рукомета кроз 

игру. 

5.Кошарка    22  Обучавање основних елемената кошарке 

6.Спортска 

гимнастика 

Вежбе на 

справама и 

тлу 

   20 

    

 

 

Прескок,Партер,Греда(ниска). 

 

 

 

7.Плесови     2 Народна кола и модеран плес 

8.Анализа и 

евалуација 

рада 

    1 Анализа и свођење оцена 
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ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ-СТРАНИ ЈЕЗИК : Руски језик 

 

Циљ и задаци предмета : Упознавање са темама одређеним за овај разред. Подстицање жеље и интересовања за  проширивање знања из 

руског језика и упознавање културе и обичаја руског народа, овладавање граматичким изразима. 

 

Тема 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1. Добро пожаловать 

     в россию 

 

 

 

 

 

   

13 

 

 

 

-Скоро приедут ребята из Сербии 

-Хочу всё о тебе знать 

-Что мы будем делать? 

-Это я уже умею 

-Это интересно 

-Для экспертов 

 

Српски језик , 

Историја  

 

 

 

 

 Фронтални ,рад у паровима ,  

     комуникативни , илустративни  

      Метод  

 

 

 

 

2. Наша школа 

 

13  

 

 

 

 

 

-Где ты учишься? 

-Моё расписание уроков 

-В нашей школе нескучно 

-Это я уже умею 

-Это интересно 

-Для экспертов 

 

Српски језик 

,Енглески 

језик  

 

 

     Дијалошки , комуникативни ,  

     рад у паровима , фронтални  

 

3. Праздники  

    в россии 

 

 

13  

 

 

 

-Когда у тебя день рождения? 

-Приходи ко мне в гости! 

-С праздником! 

-Это я уже умею 

-Это интересно 

-Для экспертов 

Српски језик , 

Енглески језик 

, Историја , 

Музичка 

култура  

    Дијалошки , рад у паровима ,  

    Фронтални , комуникативни  

 

 

 

4. Свободное  

    время  

 

 

13  

 

 

 

 

-Чем ты занимаешься в свободное время? 

-Наши музыкальные кумиры 

-Как провести свободное время? 

-Это я уже умею 

-Это интересно 

-Для экспертов 

Српски језик , 

Енглески језик  

 

 

 Рад у паровима , дијалошки ,  

  комуникативни  
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5. Ура , у нас  

    каникулы!  

 

 

 

 

15  

 

 

 

 

-Как провести каникулы? 

-Какая у вас погода? 

-Путешествие по России 

-Это я уже умею 

-Это интересно 

-Для экспертов 

Српски језик , 

Географија , 

Историја 

 

 

  Комуникативни , дијалошки ,  

   писани радови , у паровима , 

   илустративни метод  

 

 

Додатак 

 

  5 -Текстови за читање 

-Песме 

-Савети за учење 

-Бројеви  

-Редни бројеви 

-Речник по лекцијама 

-Руско-српски речник 

-Глаголи 

-Деклинације 

-Инструкције из уџбеника и радне свеске 

-Граматички термини  

-Географски појмови 

-Слике и илустрације 

 

 

 

 

Српски језик , 

Енглески 

језик, Музичка  

 Култура  

 

 

 

 Текстуални , дијалошки ,  

  рад у паровима 

    

 

 

ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

Циљ  предмета : је да изгради уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност ,да су сви створени да буду причасници  

вечног живота . 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ  

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Увод 

 

2.Тајна Христова 

јединство Бога и 

човека  

3.Рођење 

Христово "ОД 

1 

 

6 

 

 

3 

 

Сусрет и упознавање катихетеи ученика; 

Упознавање са садржајима програма и начином рада 

 

Литургија као тајна Христова 

Библијска повест,значај човекове слободе за 

његовоо вечно постојање и Богородичиног 

слободног пристанка да роди Христа 

Укључити да је 

слобода кључни 

елемент у 

разумевању Тајне 

Христове 

 

 

  Скретање пажње на слободу 

како Бога тако и човека,као 

кључног елемента у остварењу 

јединства Бога и стварне 

природе у коме стварна природа 

превазилази смрт,Тајна 

Христова...треба реализовато 
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ДУХА СВЕТОГА 

И МАРИЈЕ 

ДЈЕВЕ" 

 

4.Христос је Син 

Божији који је 

постао човек ,нови 

Адам да Би 

сјединио створену 

природу с Богом 

 

5.Улога Бога у 

спасењеу света 

 

6.Улога човека у 

спасељњу света 

 

 

 

7.Христово 

страдање и 

васкрсење 

 

 

 

8.Христов живот у 

православној 

иконографији 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

Одлуке 1. и 4. вас.сабора,историјат 

настанка,тумачење прва 4 члана,тумачење 

осталих чланова,проширење тумачења 

Библијским и светотачким наводима, 

 

Свет не може да постоји без заједнице с Богом 

,али Бог не врши насиље над човеком. 

 

Слобода човека је пресудна за спасење 

света,осврт на првог Адама и његову улогу у 

спасењу света,одннос човека према 

природи,значај слободе за спасење света,улога 

првосазданих у спасењу света; 

 

Христово стадање и васкрсење,знача Христовог 

страдања и васкрсења за спасење 

света,Литургијски живот у Христу као израз 

слободе човекове 

 

Приказ и објашњење икона Господњих 

празника,Приказ и објашњење најзначајнијих 

српских икона,разговор о православној иконографији. 

 

 

Да науче да се 

слобода 

поистовећује с 

личношћу,односно 

да се личност 

поистовећује с 

љубављу према 

другој личности 

  

 

Запажање разлике 

између 

приказивања  

Христовог живота 

у православној 

иконографији и 

западној 

ренесансној 

уметности. 

 

 

 

кроз опис Христовог живота 

забележеног у јеванђељима и 

одлукама васељенских 

сабора,али виђеног и 

протумаченог кроз религијске 

перспективе.Рођење Христово 

такође реализовати такође 

забележеним у Н.Завету,затим 

светоотачким тумачењима,у 

погледу васкрсења скранути 

пажњу ученицима на то  да 

Христос не васкрсава сам ,већ да 

њега васкрсава Бог Отац.Из тога 

изнети закључак да 

васкрсење,односно вечни живот 

створене природе ,није ствар 

природе ,него  личности.На 

примерима православне 

иконографије,који показују 

Христов живот треба указати на 

наведене чињенице да је 

Христос и Бог и човека и да је 

Христос Ко личност везан за 

Бога Оца. 
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ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање 
 

Циљ и задаци предмета : Оспособљавање ученика за активно и одговорно учешће у животу друштва ,пропиривањем практичних знања о 

демократији,њеним принципима и вредностима. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИ

ЈА 

Начин остваривања 

програма  

1. 

Упознавање 

основних 

елемената 

програма 

 

2. Уочавање 

проблема у 

заједници 

 

3. Избор 

проблема 

 

 

 

 

4. 

Сакупљање 

података о 

изабраном 

проблему   

 

5. Израда 

студије  

 

6. Јавна 

презентација 

студије  

 

7. Осврт на 

научено 

 

   5  

 

 

 

 

  5  

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

5  

 

 

3 

 

-Обучавање за тимски начин рада  

-Развијање комуникацијских вештина  

-Разумевање функционисања нивоа и органа власти  

-Упознавање мера власти 

-Обучавање за тимски начин рада  

-Развијање комуникацијских вештина  

-Упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице   

-Упућивање у начин коришћења ,,Упитника за прикупљање 

података ,,  

-Упознавање са техникама прикупљања података (анкета, 

интервју, упитник )  

-Упознавање са различитим изворима података  

-Развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко 

понашање, аргументовање ставова и изражавање  мишљења .  

-Развијање способности критичког расуђивања и одговорног 

одлучивања и делања.  

- Упознавање ученика са различитим изворима информација ( 

писани извори, масмедији ) 

-Упознавање са техникама и поступцима  прикупљања података 

(посете библиотекама,  телефонирање, заказивање састанака,  

писање захтева )  

-Упознавање ученика са мерилима за израду и процену студије  

-Упознавање са циљевима јавног представљања  

-Припрема за јавно представљање 

-Подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу 

локалне заједнице  

-Развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко 

понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења  

-Развијање способности критичког расуђивања и одговорног 

одлучивања и делања. 

 

Историја  

 

 

 

 

Информатик

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Историја  

 

Информатик

а  

 

 

Информатик

а  

 

 

Историја  

 

 

Историја 

    -Вербално-текстуална,  

  илустративно-

демонстративна,  

  метода практичних 

радова  

 

Метода практичних 

радова ,  

вербално-текстуална и 

илустративно-

демонстративна 

 

-Метода практичних 

радова , илустративно-

демонстративна и  

вербално-текстуална  

 

 

 

Вербално-текстуална,  

илустративно-

демонстративна и метода 

практичних радова  

 

-Илустртивно-

демонстративна,  

вербално-текстуална и   

метода практичних 

радова  

-Илустративно-

демонстративна 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство       

                                                               

Циљ и задаци предмета : Циљ образовно-васпитног рада је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунарског система и стекну 

вештине у примени рачунара у свакодневном животу. Као и да стекну основну информатичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних постигнућа и да се оспособе за решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама и да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје. 

Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства ученике  оспособимо 

да се самостално образују и напредују у знањима из различитих области,Упознавање основних појмова из области информатике и 

рачунарства,Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду,Подстицање креативног рада на рачунару, 

Оспособљавање за самосталан рад на рачунару,Упознавање ученика са програмом за обраду текста, и његовим могућностима за унос 

података у табеларном облику,Упознавање ученика за рад на Интернету,Упознавање ученика са програмима за цртање и графички 

дизајн,Упознавање ученика са програмима за анимације,Упознавање ученика са основним појмовима из области програмирања. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

Рад са 

текстом 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Рад са табелама (креирање, унос текста, форматирање, 

рад са текстом у табели, креирање у табели, уметање 

редова и колона, брисање редова и колона, спајање и 

дељење ћелија, ширина и висина редова и колона).  

Оквири и сенчење табеле. Уметање табела у стране са 

текстом и сликама. Уметање броја стране, датума и 

времена.  

Прелом стране. Позадина стране.  

Подешавање формата папира и маргина.  

Преглед пре штампања. Штампање. 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, математика 

 

 

 

 

 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, 

индивидуални 

 

 

 

 

Интернет 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

 

Појам глобалне и локалне рачунарске мреже. 

Повезивање на Интернет.  

Рад са основним услугама Интернета. Претраживање 

Интернета.  

Преузимање текста и слика са Интернета. Понашање 

на мрежи и заштита личних података. Сигурност на 

Интернету. 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, ликовна 

култура, 

математика  

 

 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, 

индивидуални 

 

 

,  
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Графика  

 

 

 

 

 

 

 

 

   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори дигиталних слика (цртање, сликање екрана, 

скенирање, фотографисање, преузимање са 

Интернета).  

Обрада слика.  

Типови записа дигиталних слика.  

Конверзија између формата.  

Припрема слика за штампу, екрански приказ и 

објављивање на Интернет странама. 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, ликовна 

култура  

 

 

 

 

 

Дијалошка, демонстрациона 

практичан рад 

Фронтални, групни, 

индивидуални 

 

 

 

 

 

Анимација  

 

  3 

 

 

Основе анимације Израда једноставније анимације. 

Интерактивна графика 

Енглески језик, 

тио, ликовна 

култура 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, 

индивидуални 

Изборни 

модул 

  9 

 

– Упознавање ученика са програмима за рад са 

графиком и њихова употреба у реализацији и 

савладавању градива других предмета (математика, 

физика, техничко и информатичко образовање). 

Енглески језик, 

математика, 

физика, тио 
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ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

 Сусрет са одељењем 

 Бирамо одбор и комисије одељенске заједнице 

 Шта желимо да радимо на часовима одељенског старешине? 
 

OKTOБАР 

 Друштвено-користан рад и солидарност 

 Шта има ново у културном животу мога места 

 Мењамо књиге, ЦД-е 
 

НОВЕМБАР 

 Како да организујемо свој радни дан? 

 Да ли оцене мере знање? Шта смо урадили у првом тромесечју? 
 

ДЕЦЕМБАР 

 Слободан сусрет 

 Како да помогнемо гладној и болесној деци? 

 Наши успеси и проблеми у првом полугодишту 

 Како се забављамо током слободног времена 

 

ЈАНУАР 

 Обележавање Светог Саве 

 Извештавање о себи 

 

ФЕБРУАР 

 Како лаж и крађу можемо оправдати? 

 Зашто се обично лаж и крађа не оправдавају? 

 Какво осећање гајимо према свом другу? 

 Зашто волим кад смо заједно? 

 Данас заједно излазимо у град 

 

МАРТ 

 Да ли су мајка и отац равноправни 

 Како је то у нашим породицама? 

 Шта девојчице и дечаци мисле и замерају једни другима? 

 Слободан сусрет – разговор на теме које занимају ученике 

 

АПРИЛ 

 Како рад може да нас испуни задовољством? 

 Где то раде наши родитељи? 

 Слободан сусрет 

 

МАЈ 

 Како је то бити на радној акцији? 

 Шта смо урадили , а шта нисмо стигли у овој  години? 

 

ЈУН 

 Наши проблеми и успех на крају годинеИзвештавање 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Српски језик  

Циљ и задаци наставе : да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика и да 

стекну основно  знање из кључних области. 

 

Садржаји: 

Наставна тема: Језик 

Граматика 

Гласови. Подела сугласника по месту творбе и звучности 

Гласовне промене. Сложена реченица 

Наставна тема: Књижевност 

Епске народне песме о Косовском боју. Епске народне песме о Марку Краљевићу. Иво Андрић: 

Аска и вук 

Култура изражавања 

Извештај. Писмене и говорне вежбе. Правопис: правилна употреба великог слова; правилна 

употреба интерпункијских знакова 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик  

Циљ и задаци наставе : усавршавање граматичких области; проширивање вокабулара предвиђеног за овај 

узраст; усавршавање конверзације на циљном језику.  

 

Садржаји: 

The Present Simple Tense 

The Present Continuous Tense 

The Simple Past Tense 

The Future Tenses 

Definite article and indefinite article 

Yes/No  Questions 

Adjectives - Revision and comparison 

Nouns - Revision 

Pronouns - Revision 

The Present Simple Tense and The Past Simple Tense “TO BE”. The Present Simple Tense. The Present 

Continuous Tense. Articles: A/AN, THE, - 

The Plural of nouns. Prepositions of Time: in, on, at 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   Историја 

 Циљ и задаци наставе : да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и 

токова, разумевање основних одлика феудалног друштва-стицање знања о личностима које су обележиле 

средњи век; стицање знања о улози религије у средњем веку; упознавање културних достигнућа средњег 

века; стицање знања о личностима које су обележиле средњи век код Срба; упознавање културних 

достигнућа Срба у  средњем веку-стицање знања о стварању држава код Срба у средњем веку 

 

Садржаји: 
Извори за историју средњег века 

Сеоба народа 

Хришчанство и ислам 

Јужни Словени 

Средњовековни градови 
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Ћирило и Методије 

Стефан Немања 

Свети Сава 

Душанов законик 

Стефан Лазаревић 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   Географија 

Циљ и задаци наставе :  усвајање основних садржаја из географије 

 

Садржаји: 

Биљне заједнице на земљи. 

 Привреда: подела на привредне делатности и гране. 

 Основни географски подаци о континенту Европе.  

Друштвено-економске одлике становништва Европе. 

 Република Бугарска и Грчка 

 Природно-географске карактеристике Средње Европе. 

 Друштвено-економске карактеристике Средње Европе. 

 Природно-географске карактеристике Западне Европе.  

Природно-географске карактеристике Источне Европе. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  : Физика 

 

Садржаји : 

1. Коришћење мерила и мерних инструмената ( за дужину и време) 

2. Коришћење основних јединица за дужину и време 

3. Мерење дужине и времена 

4. Коришћење јединице за брзину 

5. Разликовање врсте кретања на основу облика путање, препознавање равномерног кретања 

6. Израчунавање средње брзине, пређеног пута или времена 

7. Препознавање гравитационе силе и силе трења која делује натело 

8. Препознавање смера деловања електричне и магнетне силе 

9. Коришћење основних јединица за дужину, површину, запремину 

10. Одређивање густине тела 

11. Одређивање притиска 
         Разумевање принципа спојених судова 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Математика 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   Биологија 

Циљ и задаци наставе : усвајање основних садржаја о животним процесима и разноврсности животиња 

 

Садржаји : 

Праживотиње 

Царство животиња 

Увод у  еволуцију живог свет 

Садржаји 

програма 

Начини оствари-

вања програма   
Циљеви и задаци садржаја програма 

Цели 

бројеви 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару  

Монолошка 

Дијалошка 

демонстрација 

-појам негативног броја  

-скуп целих бројева Z 

-цели бројеви на бројевној правој 

-супротан број 

-апсолутна вредност целог броја 

-упоређивање целих бројева 

-основне рачунске операције са целим бројевима и њихова својства 

Рационалн

и бројеви 

-фронтални 

-индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

демонстрација 

-рад у пару 

-скуп рационалних бројева Q  

-приказивање рационалних бројева на бројевној правој 

-уређеност скупа Q  

-рачунске операције у скупу Q и њихова својства 

-изрази са рационалним бројевима  

-једначине и неједначине упознатих облика-решавање и примена у 

конкретним проблемским ситуацијама 

-проценат и примене  

Троугао 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-рад у пару 

Монолошка 

Дијалошка 

демонстрација 

-троугао; однос страница,врсте троуглова према страницама. 

-углови троугла,збир углова,врсте троуглова према угловима 

-однос између страница и углова троугла 

-конструкције неких углова (60˚ , 120˚ , 30˚ , 45˚ , 75˚ , 135˚ ) 

-подударност троуглова ( интерпретација) 

-основна правила о подударности троуглова; закључивање о 

једнакости аналогних елемената 

-основне конструкције троуглова 

-описана кружна линија око троугла и уписана у њега, висина и 

тежишна дуж 

-четири значајне тачке у троуглу и њихова конструкција 

Четвороугао 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

Монолошка 

Дијалошка 

демонстрација 

-рад у пару 

-четвороугао; врсте четвороугла (квадрат, правоугаоник, 

паралелограм, ромб, трапез, делтоид); 

-углови четвороугла 

-паралелограм, својства; појам централне симетрије 

-врсте паралелограма; правоугли паралелограми 

-конструкције паралелограма  

-трапез, својства, средња линија 

-врсте трапеза, једнакокраки трапез 

-основне конструкције трапеза 

Површина 

четвороугл

а  и 

троугла 

-појам површине фигуре-површина правоугаоника 

-једнакост површина фигура 

-површина паралелограма, троугла, трапеза 

-површина четвороугла с нормалним дијагоналама 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Техничко и информатичко образовање 

Циљ и задаци наставе : усвајање елементарних техничких знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу и друштву; оспособљавање ученика за примену усвојених тeхничких знања у решавању разноврсних 

задатака; развијање способности фине моторике 

 

Садржаји :         

Техничко цртање у грађевинарству      

Информатичке технологије       

Грађевински материјали        

Енергетика          

Техничка средства у грађевинарству      

Саобраћајни системи        

Техничка средства у пољопривреди      

Конструкторско моделовање –модели      

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Руски језик 

Циљ и задаци наставе : Савладавање основних комуникативних израза и владање основним граматичким 

правилима ,као и њихова примена- 

 

  ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Добро пожаловать в россию 

 

2. Наша  школа 

 

3. Праздники в россии 

 

4. Свободное время  

 

5. Ура, у нас  каникулы! 

 

Додатак 

 

 

-Уметь втречать и провожать гостей 

-Сказать немного о России  

-Сказать где ты учишься и какое твоё расписание уроков 

-Когда у тебя день рождения и  какие праздники 

отмечаются в твоей семье 

-Как ты проводишь своё свободное время  

 и какую музыку ты любишь ?  

 

- Как ты проводишь свои каникулы?  

 

Ако ученици нису довољно савладали градиво,онда ће 

бити додатно рађено са њима . Радићемо на оним темама 

које нису довољно јасне. 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Српски језик 

Циљ и задаци наставе : ученици упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, 

позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

 

Садржаји : 

Наставна тема: Језик 

Граматика 

Припрема ученика за такмичење 

Наставна тема: Књижевност 

Лирска песма по избору ученика 

Епска песма по избору ученика 

Приповетка по избору ученика 

Филм или позоришна представа по избору ученика 

Култура изражавања 

Књижевни језик и језик књижевног дела. Локални говори 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Енглески језик 

Циљ и задаци наставе : проширивање усвојених знања, развијање интелектуалних способности ученика, 

стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег  језика. 

 

Садржаји : 

The Present Simple Tense  

The Present Continuous Tense 

The Present Perfect Tense and the Past Simple Tense; The Past Contionuous Tense; Conditional Sentences 

Type 1 

The Present Simple Tense and 

The Present Continuous Tense 

The Present Perfect Tense and the Past Simple Tense; The Past Contionuous Tense; Conditional Sentences 

Type 1 

Articles - Revision  

Adjectives - Revision 

Nouns - Revision 

Pronouns - Revision 

Prepositions - Revision 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Историја 

Циљ и задаци наставе : додатне наставе историје је да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских процеса и токова, као и развијању  националног, европског и светског идентитета 

и духа толеранције код ученика,  разумевање основних одлика феудалног друштва 

-стицање знања о личностима које су обележиле средњи век; стицање знања о улози религије у средњем 

веку; упознавање културних достигнућа средњег века; стицање знања о личностима које су обележиле 

средњи век код Срба; упознавање културних достигнућа Срба у  средњем веку 

-стицање знања о стварању држава код Срба у средњем веку 

 

Садржаји :  
Сеоба народа 
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Византијски цареви 

Јужни Словени 

Ћирило и Методије 

Стогодишњи рат 

Стефан Немање 

Свети Сава 

Душанов законик 

Стефан Лазаревић 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Географија 

Циљ и задаци наставе ::стицање знања, утврђивање стечених знања и умења о ваневропским 

континентима и њиховим регионалним одликама,стицање бољег успеха из предмета 

 

Садржаји: 

Планета земља 

Становништво и насеља на земљи  

Географска средина и људске делатности 

Регионална географија Европе 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Физика 

 

Садржаји: 

1. Видеозапис или симулација на рачунару различитих врста кретања у свакодневном животу.  

2. Равномерно праволинијско кретање 

3. Равномерно праволинијско кретање-рачунски задаци 

4. Равномерно праволинијско кретање-сложени задаци 

5. Графички приказ зависности брзине од времена 

6. Релативна брзина 

7. Релативна брзина-сложени задаци 

8. Решавање задатака са општинског такмичења 

9. Одређивање сталне брзине равномерног кретања тела 

10. Одређивање средње брзине равномерног кретања тела 

11. Решавање задатака са међуопштинског такмичења 

12. Таблично и графичко приказивање  пређеног пута и брзине у зависности од времена- графички 

задаци 

13.  Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика међусобних деловања тела.  

14.  Резултујућа сила која делује на тело (опругу).  

15.  Решавање проблема у вези са истезањем еластичне опруге (динамометра) и тежином тега, 

односно са калибрисањем опруге.  

16. . Видеозапис или симулација рада различитих мерила и мерних инструмената на рачунару.  

17. 1 Међународни систем мера (SI) и његово коришћење.  

18. Видеозапис или симулација на рачунару мерења времена, пута, брзине и силе.  

19. Видеозапис или симулација на рачунару примера за инертност тела.  

20.  Решавање проблема у којима се користе величине (маса, тежина, густина).  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : : Математика 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : : Биологија  

 

Циљ и задаци наставе : да ученици: стекну основне појмове о живом свету,његовом историјском развоју, 

упознају законитости који владају у живом свету, развијају способности критичког мишљења и 

објективности, развијају љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, 

развијају хигијенске навике и здравствену културу. 

 

Садржаји: 

Гајење протозоа у инфузуму и посматрање микроскопом 

Детаљније упознавање грађе и функције органа животиња 

Угрожене животињске врсте 

Теорије еволуције 

    

Садржаји програма 

Начини 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Задаци логичко-

комбинаторне природе 

Дијалошка;  

 

 

Монолошка 

 

 

 

Демонстративна;  

 

 

Истраживачка 

 

 

 

-фронтални;  

 

 

Индивидуални 

 

 

 

-групни;  

 

 

рад у пару  

 Уочавање најбржег пута у проналажењу одређених веза 

између елемената неког скупа (комбинаторика) као и 

правилно записивање и логичко образложење решења. 

Цели бројеви 

- Решавање сложенијих задатака у скупу целих  и скупу 

рационалних бројева (операције, упоређивање, 

једначине, дељивост бројева). 

Дијаграми и њихова 

примена 
Решавање задатака уз помоћ разних дијаграма. 

Троугао 
Однос страница и углова у троуглу, као и примена на 

теже задатке. 

Рационални бројеви 

-скраћивање, проширивање и упоређивање разломака 

-приказивање на бројној прави 

-основне операције са разломцима 

-примена бројевних израза у конкретним проблемима  

-рачунање у скупу позитивних рационалних бројева 

- одабрани задаци 

Четвороугао 
- Однос страница и углова у тчетвороуглу, као и примена 

на теже задатке. 

Конструкције при 

ограничењима 

Интуитивно проналажење решења у анализи 

конструктивних задатака, правилна конструкција, 

правилан запис доказа и дискусије. 

 Оспособљавање ученика да врше конструкције: само 

шестаром, само лењиром и у задацима са недостижном 

тачком.  

Разложива и допунска 

једнакост многоуглова 

Оспособити ученике да разлагањем сложених фигура на 

просте решавају разне задатке. 

Разни задаци са 

такмичења 

Продубљивање и проширивање математичких знања 

ученика, подстицање ученика на самосталан рад, 

развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ 

литературе. 
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СЕДМИ РАЗРЕД
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК                             

             

Циљ и задаци предмета : Развијање љубави према матерњем језику;упознавање језичких појава и појмова;овладавање нормативном 

граматикомстилским могућностима српског језика,оспособљавање за успешно служење књижевним језиком. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часо

ва 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРД

И 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ПРОГРАМА 

Утва златокрила 

 

 

Песник и месец 

 

 

Вила гнездо тица 

ластавица 

 

 

Јабука на друму 

 

 

 

 

 

Свети сава 

 

То код нас не може 

да буде 

 

Плави чуперак 

Само је усправан  

човек слободан 

човек 

 

Крвава бајка 

Подне 

 18 

 

 

 

 17 

 

 

  16 

 

 

 

  19 

 

 

 

 

 

   6 

 

  16 

 

 

  17 

 

  17 

 

 

    9 

    9 

Књижевност(Народне лирске 

песме,школска лектира), 

Граматика(Врсте речи,историја 

језика,правопис) 

Књижевност(Кратке фолклорне 

форме,народне епске песме,школска 

лектира), 

Граматика(Бројеви,синтагма,правопис), 

Писмени и домаћи задаци 

Књижевност(Народне епске 

песме,школска лектира) 

Граматика(Падежи,конгруенција), 

Књижевност(Шклска лектира), 

Граматика(Глаголи,актив и 

пасив,глаголски облици); Писмени и 

домаћи задаци 

Књижевност(Свети Сава у народној и 

уметничкој књижевности,домаћа лектира), 

Граматика(Непроменљиве речи) 

Књижевност(Домаћа и школска лектира), 

Граматика(Реченични чланови,реченице) 

Књижевност(Домаћа и школска лектира), 

Граматика(Независне реченице,правопис) 

Књижевност(Домаћа и школска лектира), 

Писмени и домаћи задаци 

Књижевност(Школска лектира), 

Граматика(Акценат,стилске фигуре), 

Књижевност(Школска лектира), 

Писмени и домаћи задаци 

Историја, 

Географија, 

Руски језик 

 

Историја, 

Географија, 

 

Историја, 

Географија 

 

 

Ликовна култура 

 

 

 

 

Историја, 

Географија, 

Верска настава 

Историја,Географија, 

Верска настава 

 

Историја,Географија 

 

Историја,Географија 

 

 

Историја,Географија 

 

Сј.1.1.1. 

Сј.1.1.5-7. 

Сј.1.2.1-8. 

Сј.1.3.1-10 

Сј1.3.12-17. 

Сј.1.4.1-7. 

Сј.2.2.1-2. 

Сј.2.2.5. 

Сј.2.3.2-8. 

Сј.2.4.1-8. 

Сј.3.3.1-6. 

Сј.3.3.7. 

Сј.3.4.1-6. 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

 

монолошко-

дијалошка, 

дијалошка, 

комбинована, 

вербална, 

метода графичких 

радова, 

текстуална… 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ је: да се науче комуникативним вештинама, да научи да изрази и образложи своје мишљење и да дискутује са другима; 

              ученик треба да савлада методе учења страног језика. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часо

ва 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛ

А-

ЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН  

ОСТВАРИ-ВАЊА  

ПРОГРАМА 

 

 

Књижевн

ост 
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Школа; Породица.  Исхрана. Описиавање 

времена – Прогноза. Загађивање и заштита 

човекове околине. Традиција и обичаји у 

културама земаља чији се језик учи.  Живот 

у селу и граду. Знаменитости у великим 

градовима у земљама чији се језик учи. 

Знаменити људи и њихова дела (у земљама 

чији се језик учи). 

 Разумевање краћих дијалога, 

прича, других врста текстова и 

песме на одговарајуће теме које 

чује или прочита. Извођење 

закључка о могућем значењу 

непознатих речи ослањајући се 

на општи смисао текста. 

Укратко препричавање садржаја 

текстова на теме усмено и 

писано. Препознавање у тексту 

елемената културе земаља чији 

језик учи 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

Рад у пару 

 

Вербално -

текстуална:  

 

Рад на тексту, 

дијалог, монолог 

CD 

 

 

Семинарски радови 

ученика 

Језик Тhe Present Simple, The Present Continuous, 

The Past Simple, The Past Continuous, The 

Present Perfect, The Future Simple Tense. 

Модални глаголи. Први и други 

кондиционал. Пасив у садашњем и прошлом 

времену. Индиректни говор: наредбе, молбе 

и савети. Фразални глаголи.  Употреба used 

to за прошлу навику. Сложене именице; 

бројиве и небројиве именице. Разлика 

између одређеног, неодређеног и нултог 

члана. Грађење придева од именица; 

поређење придева. Неодређене и односне 

заменице. Предлози за правац кретања и за 

позицију у простору. Прилози за место, 

време, начин и учесталост; поређење 

прилога. Question tags. Везници. 

Српски 

језик 

На крају седмог разреда, ученик 

треба да зна да се изрази у 

прошлом, садашњем и будућем 

времену; треба да уме да 

постави некоме питање и да 

одговори на нечије питање, да 

изрази забрану, молбу или жељу 

,да изрази и аргументује своја 

осећања, мишљења и ставове и 

води краћи разговор о познатим 

темама. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу 

са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.   

Задаци су:   

развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја;   

стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна 

и ликовна својства;  развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно 

мишљење;  развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу;   

развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;  подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за 

посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;   

стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;   

омогућавање  разумевања  и позитивног  емоционалног  става  према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности;   

развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.   

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

Арабеска 

 

 

 

 

Пропорције 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиција и 

простор 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Арабеска 

 

 

 

 

Пропорције 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равнотежа облика 

и масе у простору 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

историја, биологија 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

историја, биологија, 

математика 

 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

историја, биологија 

л.к. 1.1.1.   л.к. 1.1.2.     л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.   л.к. 2.1.1.     л.к.2.1.2. 

л.к. 2.2.1.   л.к.2.2.2.      л.к. 3.1.1. 

л.к.3.1.2.    л.к. 3.2.1.     л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.   л.к. 3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.   л.к. 1.1.2.    л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.   л.к. 1.3.1.    л.к. 1.3.2. 

л.к. 1.3.3.   л.к.1.3.4.     л.к. 2.1.1. 

л.к.2.1.2.   л.к. 2.2.1.     л.к. 2.2.2. 

л.к. 2.3.1   л.к. 3.1.1.     л.к. 3.1.2. 

л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2.     л.к. 3.2.3. 

l.k. 3.2.4.   л.к. 3.3.1.     л.к. 3.3.2. 

л.к.3.3.3. 

 

л.к. 1.1.1.   л.к. 1.1.2.   л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к.2.1.1.     л.к.2.1.2. 

л.к. 2.2.1.   л.к.2.2.2.   л.к. 3.1.1. 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 
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2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Равнотежа боје у 

простору 

 

 

 

 

Компоновање 

величина у 

простору 

 

 

 

Компоновање 

више ритмичких 

целина 

различитог 

значања у 

простору.  

 

Понављање и 

степеновање 

облика у 

простору.  

 

 

Контраст, 

светлина, 

површина и 

облика у 

одређеном 

простору  

 

Сродност 

ликовних 

вредности у 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности,  

биологија 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности,  

биологија 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

биологија 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

биологија 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

биологија 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

биологија 

л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1.   л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к. 3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.     л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к. 2.1.1.     л.к .2.1.2. 

л.к. 2.2.1.  л.к. 2.2.2.     л.к. 3.1.1. 

л.к. 3.1.2.  л.к. 3.2.1.     л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к. 3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.   л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к.2.1.1.    л.к.2.1.2. 

л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2.    л.к. 3.1.1. 

л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1.   л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к. 3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.   л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к.2.1.1.    л.к.2.1.2. 

л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2.    л.к. 3.1.1. 

л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1.   л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к. 3.2.4. 

 

 л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.   л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к.2.1.1.    л.к.2.1.2. 

л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2.    л.к. 3.1.1. 

л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1.   л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к. 3.2.4. 

 

 л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.   л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к.2.1.1.    л.к.2.1.2. 

л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2.    л.к. 3.1.1. 

л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1.   л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к. 3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.   л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к.2.1.1.    л.к.2.1.2. 

л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2.    л.к. 3.1.1. 

л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1.   л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к. 3.2.4. 

демонстративни 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 
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Обједињавање 

покрета, игре и 

звука 

 

 

 

 

 

 

Фотографија 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

одређеном 

простору.  

 

Композиција и 

простор 

 

 

 

 

 

 

 

Композиција и 

простор – 

естетска анализа 

 

 

 

 

Обједињавање 

покрета, игре и 

звука 

 

 

 

 

 

 

Фотографија 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

биологија 

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

биологија 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја уметности, 

биологија, српски језик 

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја фотографије, 

биологија 

 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.  л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к. 1.3.1.  л.к. 1.3.2. 

л.к. 1.3.3.  л.к. 1.3.4.  л.к. 2.1.1. 

л.к.2.1.2.   л.к. 2.2.1.  л.к. 2.2.2. 

л.к. 2.3.1   л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2. 

л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2.  л.к. 3.2.3. 

л.к. 3.2.4.  л.к. 3.3.1.   л.к. 3.3.2. 

л.к.3.3.3. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.  л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к. 1.3.1.  л.к. 1.3.2. 

л.к. 1.3.3.  л.к. 1.3.4.  л.к. 2.1.1. 

л.к. 2.1.2.   л.к. 2.2.1.  л.к. 2.2.2. 

л.к. 2.3.1   л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2. 

л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2.  л.к. 3.2.3. 

л.к. 3.2.4.  л.к. 3.3.1.   л.к. 3.3.2. 

л.к.3.3.3. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.  л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к. 1.3.1.  л.к. 1.3.2. 

л.к. 1.3.3.  л.к. 1.3.4.  л.к. 2.1.1. 

л.к.2.1.2.   л.к. 2.2.1.  л.к. 2.2.2. 

л.к. 2.3.1   л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2. 

л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2.  л.к. 3.2.3. 

л.к. 3.2.4.  л.к. 3.3.1.   л.к. 3.3.2. 

л.к.3.3.3. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.  л.к. 1.1.3. 

л.к. 1.2.1.  л.к. 1.3.1.  л.к. 1.3.2. 

л.к. 1.3.3.  л.к. 1.3.4.  л.к. 2.1.1. 

л.к.2.1.2.   л.к. 2.2.1.  л.к. 2.2.2. 

л.к. 2.3.1   л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2. 

л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2.  л.к. 3.2.3. 

л.к. 3.2.4.  л.к. 3.3.1.   л.к. 3.3.2. 

л.к.3.3.3. 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

 

 

 

Фронтални, групни, 

дијалошки, 

комбиновани 

 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ и задаци предмета : - певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција  

- упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и  класицизма кроз сагледавање друштвене функције 

музике, видова музицирања, карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих  

стваралачких личности  

- утврђивање појмова из основа музичке писмености  

- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце  

- обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 - на примерима народних песама)  

- утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, хомофонија, фактура.  

 

ТЕМА 

 

Број 

часо

ва 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈ

А 

СТАНДАР

ДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Слушање 

музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање музике различитих епоха и извођење музике  

Праисторија  

Обрада следећих тема: порекло и улога музике у првобитном 

друштву; изражајна средства музике - примери мелодија и 

ритмова; настанак првих инструмената (удараљки, дувачких, 

жичаних).  

Певање и свирање примера у комбинацији са покретом. Обрада 

појма импровизација.  

Античка епоха  

Музика првих цивилизација - Месопотамија, Египат, Индија и 

Кина (појмови класног раслојавања и професионалне музике, 

функција музике у друштву). Упознавање пентатонике кроз 

извођење примера и упознавање специфичног 

инструментарија.  

Античка Грчка - музика и мит, инструменти и видови 

музицирања (дитирамб и грчка трагедија, хорско певање, 

концертна надметања).  

Средњи век  

Музика и хришћанство. Музичка основа хришћанске музике. 

Појава осмогласника и грегоријанског корала. Њихова даља 

музичка надоградња и развој црквених музичких облика у 

уметничке. Видови извођења вокалне музике: солистичко, 

хорско, антифоно и респонзоријално певање, канон. Појава 

оргуља у Европи. Инструменти у световном музицирању: 

дувачки, жичани, удараљке.  

 

 

 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.2. 

1.1.2. 

 1.1.2.. 

 

2.1.1. 

2.1.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.2. 

2.1.2 

2.1.3. 

 

3.1.1. 

3.1.1. 

3.1.4. 

3.1.4. 

3.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-вербална, 

 

-демонстративна 

метода, 

 

-практичан рад, 

 

-рад на тексту, 
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2.Извођење 

музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Музичко 

стваралаш

тво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Улога плеса.   

Облици црквеног певања код православних народа: литургија и 

њени делови, врсте црквених песама: химна, тропар, стихира, 

ирмос.  

Развој средњовековне музике на Западу: рађање вишегласја. 

Миса.  Извођење примера. Ренесанса  

Световна и духовна музика. Појмови хомофоније и 

полифоније. Облици: мадригал, шансон, миса, мотет.  

Барок  

Развој инструмената (породица виолина, породице дрвених и 

лимених дувачких инструмената, инструменти с диркама). 

Рођење опере. Клаудио Монтеверди. Облици  

вокално-инструменталне музике (ораторијум, кантата, пасија). 

Инструментална музика: солистичко, камерно и оркестарско 

музицирање. Облици: свита, концерт, фуга. Антонио  

Вивалди, Јохан Себастијан Бах и Георг Фридрих Хендл.  

Слушање и извођење једноставних музичких примера. 

Примери двогласног извођења.  

Класицизам  

Појам сонате и симфоније. Жанрови класичне музике: опера, 

црквени жанрови, симфонијска, концертантна, камерна 

(посебно гудачки квартет), солистичка музика. Клавир.  

Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен.  

Слушање и извођење једноставних музичких примера.  

Музика на тлу Србије  

Праисторијска налазишта и антички споменици на тлу Србије. 

Народна музика и обичаји. Развој црквене музике од XII до 

XVIII века (утицаји византијске музике и стварање српске 

црквене музике, духовни центри у турском периоду, развој 

музике после Велике сеобе).  

- Обнављање и обрада нових појмова из музичке писмености: 

мелодијски мол, акорди на главним ступњевима (на примеру 

Це-дура), каденца, мешовити тактови.  

- Подстицање музичке креативности кроз импровизацију на 

доступним инструментима.  

- Стварање дечјих композиција. 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

 

Исходи 

 

Познавање 

и 

разликовањ

е музичких 

епоха као и 

њихових 

представни

ка. 

Поседовање 

знања у 

смислу 

познавања 

сложенијих 

музичких 

записа, као 

и сазнање о 

историји 

музике 

начег 

народа. 

Креативна 

израда и 

импровизац

ија 

музичких 

целина на 

задати 

текст. 

 

 

 

 

 

облици рад а су:  

 

 

индивидуални, 

 

групни, 

 

фронтални 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставна средства 

су  

 

 

табла, 

 

инструмент, 

 

цд плеjeр 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА  

                                     

   Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе 

и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и 

развијање историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика.  

  Задаци наставе историје су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје сврха, циљеви и задаци образовања, као 

и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани  

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и 

општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...).  

 

ТЕМА 

 

Број 

часов

а 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
КОРЕЛАЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

Успон Европе 

 (Европа од 

краја 15. до 

краја 18. века) 

 

 

 

13 

 

 

Основне одлике 

новог века 

Велика географска 

открића 

Градови у новом 

веку 

Хумнизам и 

ренесанса 

Реформација и 

противреформација 

Апсолутистичке 

монархије 

 

 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

свакодневни 

живот у 

прошлости, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

 

ИС.1.1.1.;    ИС.1.1.2.;   

ИС.1.1.4.;       ИС.1.1.5.;    

ИС.1.1.6.;   ИС.1.1.8.;   ИС.1.1.9.;    

ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.;       

ИС.1.2.2.;    ИС.1.2.3.;   

ИС.1.2.4.;   ИС.1.2.7.;    

ИС.1.2.8.; 

ИС.2.1.1.;    ИС.2.1.3.;   

ИС.2.1.4.;       ИС.2.1.6.;    

ИС.2.2.1.;   ИС.2.2.2.;  ИС.2.2.3.;    

ИС.2.2.4.;   ИС.2.2.5.; 

 ИС.3.1.1.;   ИС.3.1.2.;   

ИС.3.1.3.;  ИС.3.1.4.;    ИС.3.1.5.;   

ИС.3.1.6.;       ИС.3.2.1.;    

ИС.3.2.2.;   ИС.3.2.3.;  ИС.3.2.4.;    

ИС.3.2.5.;   ИС.3.2.6 

Фронталан; Индивидуални, 

Групни, Комбиновани 

 

Монолошка; Дијалошка 

Текст-метода ; Илустративно-

демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 



179 
 

 

 

 

 

Српски народ 

под страном 

влашћу од 16. 

до краја 18. 

Века 

 

 

 

15 

Турска освајања, 

држава и друштво од 

16. до 18. Века. 

Положај Срба у 

Турском царству. 

Српска православна 

црква. Срби у 

ратовима Аустрије и 

Млетачке републике 

против Турске. Сеобе 

Срба. Срби под 

хабзбуршком и 

млетачком влашћу. 

Почеци грађанске 

класе код Срба. 

 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

свакодневни 

живот у 

прошлости, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

ИС.1.1.1.;    ИС.1.1.4.;   

ИС.1.1.5.;       ИС.1.1.7.;    

ИС.1.1.9.;  ИС.1.1.10.;  ИС.1.2.1.;    

ИС.1.2.3.;   ИС.1.2.4.;       

ИС.1.2.7;     ИС.2.1.1.;   

ИС.2.1.2.;  ИС.2.1.5.;    ИС.2.2.1.; 

ИС.2.2.2.;    ИС.2.2.3.;    

ИС.2.2.4.;       ИС.2.2.5.;     

ИС.3.1.1.;    ИС.3.1.2.;    

ИС.3.1.3.;       ИС.3.1.4.;    

ИС.3.1.5.;    ИС.3.1.6.;  ИС.3.2.1.;    

ИС.3.2.2.;    ИС.3.2.3.,       

ИС.3.2.4.;    ИС.3.2.6.;    

ИС.3.2.7. 

                Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка; Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-

демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

 

 

 

Доба 

револуција 

 

 

 

 

19 

 

Индустријска 

револуција. 

Политичке 

револуције. 

Француска 

револуција. 

Наполеоново доба. 

Револуције 

1848/1849. године. 

Уједињење Италије и 

Немачке. Грађански 

рат у САД. Велике 

силе, Источно 

питање и балкански 

народи. 

 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

свакодневни 

живот у 

прошлости, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

 

ИС.1.1.1.;   ИС.1.1.2.;    

ИС.1.1.4.;       ИС.1.1.5.;   

ИС.1.1.6.;    ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.;   

ИС.1.1.10.;  ИС.1.2.1.;       

ИС.1.2.3.;   ИС.1.2.4.;    

ИС.1.2.5.;  ИС.1.2.6.;   ИС.1.2.7.;    

ИС.1.2.8.;        

 

ИС.2.2.1.;    ИС.2.2.2.;    

ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.;    ИС.2.1.6.;    

ИС.2.2.1.;       ИС.2.2.2.;    

ИС.2.2.3.;    ИС.2.2.4.; ИС.2.2.5.;     

 

ИС.3.1.1.;    ИС.3.1.2.;    

ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.;    ИС.3.1.5.;    

ИС.3.1.6.;       ИС.3.1.4.;    

ИС.3.1.5.;    ИС.3.1.6.;  ИС.3.2.1.;    

ИС.3.2.2.;    ИС.3.2.3.;       

ИС.3.2.4.;    ИС.3.2.5.;    

ИС.3.2.6. 

 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-

демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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Нововековне 

српске државе 

Србија и Црна 

гора 

18 

Српска револуција 

1804-1835. Први 

српски устанак. 

Други српски 

устанак. Прва 

владавина Милоша и 

Михаила Обреновића 

Уставобранитељски 

режим 1842.-1858. 

Друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића. Србија 

ка путу независности 

1868.-1878. 

Црна Гора у доба 

владичанства 

Кнежевина Црна 

Гора. 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

свакодневни 

живот у 

прошлости, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

ИС.1.1.1.; ИС.1.1.2.; ИС.1.1.4.; 

ИС.1.1.5.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; 

ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.; 

ИС.1.2.4.; ИС.1.2.5.; ИС.1.2.6.; 

ИС.1.2.7.;  

ИС.2.2.1.; ИС.2.2.2.; ИС.2.1.4.; 

ИС.2.1.5.; ИС.2.2.1.; ИС.2.2.2.; 

ИС.2.2.3.;    ИС.2.2.4.;   

ИС.2.2.5.; 

ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.3.; 

ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.;  

ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.; 

ИС.3.2.1.; ИС.3.2.2.; ИС.3.2.3.; 

ИС.3.2.4.; ИС.3.2.5.; ИС.3.2.6.;           

ИС.3.2.7. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-

демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Српски народ 

под страном 

влашћу од 

краја 18. века 

до 

седамдесетих 

година 19. века 

7 

Срби под 

хабзбуршком 

влашчжћу 

Положај Срба  у 

Турској 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

свакодневни 

живот у 

прошлости, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

ИС.1.1.1.; ИС.1.1.2.; ИС.1.1.4.; 

ИС.1.1.5.; ИС.1.1.7.; ИС.1.1.9.; 

ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.3.; 

ИС.1.2.4.; ИС.1.2.5.; ИС.1.2.6.; 

ИС.1.2.7.;  

ИС.2.2.1.; ИС.2.2.2.; ИС.2.1.4.; 

ИС.2.1.5.; ИС.2.2.1.; ИС.2.2.2.; 

ИС.2.2.3.;   ИС.2.2.4.;   ИС.2.2.5.; 

ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.3.; 

ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.;  

ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.; 

ИС.3.2.1.; ИС.3.2.2.; ИС.3.2.3.; 

ИС.3.2.4.; ИС.3.2.5.; ИС.3.2.6.;                  

ИС.3.2.7. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-

демонстративна метода, 

Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Циљ и задаци предмета: упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу земље и у непосредном окружењу картографско  

описмењавање и употреба географских карата у свакодневном животуразвијање географског мишљења заснованог на повезаности и  

међуусловљености географских појава и процеса у простору и времену 

ТЕМА 

 

Број 

часо

ва 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦ

ИЈА 

СТАНДАРД

И 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИНОСТВА

РИ-ВАЊА 

ПРОГРАМА  

Увод 2 Увод у програмске садржаје 
Географија 

6 
. 

Фронтални;  

 

Индивидуални 

 

Вербално-

текстовна 

 

Рад у групама 

 

Илустративно-

демонстративна 

 

Уџбеник, Табла; 

 

Образовни 

софтвери; 

 

Компјутер 

 

Илустрације;  

 

Нема карта 

 

Глобус;  

 

Енциклопедије 

 

 

 

 

 

Опште географске 

одлике Азије 
21 

Природногеографске и друштвеноекономске 

одлике. 

Регионална и политичка подела. Географска 

обележја Јуагозападне Азије.  Географска 

обележја Јужне Азије и Индије.Географска 

обележја Југо-источне  Азије и Индонезије. 

Географска обележја Средње Азије. Географска 

обележја Источне Азије и Кине. 

 

 

 

 

Историја  

 

 

 

 

 

 

Математик

а  

 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

Историја  

 

Математика  

 

 

Г.Е.1.1.1.  

Г.Е.1.1.3. 

Г.Е.1.3.1.  

Г.Е.1.3.2. 

Г.Е.1.4.2.  

Г.Е.2.1.2.  

Г.Е.2.1.3.   

Г.Е.2.1.4.  

Г.Е.2.3.1.  

Г.Е.2.4.2 

Г.Е.3.1.1.   

Г.Е.3.3.1 

Г.Е.3.3.2.   

Г.Е.3.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опште географске 

одлике Африке 
14 

Природногеографске и друштвеноекономске одлике 

Регионална и политичка подела. Географска обележја 

Северне Африке и Египта. Географска обележја 

Источне Африке и Кеније. Географска обележја 

Западне Африке и Нигерије. Географска обележја 

јужне африке и Јужноафричке Републике. 

Географска обележја 

Северне Америке 
11 

Природногеографске одлике  

Демографска обележја  

Економске одлике 

САД 

Канада 

Географска обележја 

Аредње и Америке 
4 

Природногеографске одлике  

Демографска обележја  

Економске одлике 

Мексико 

Географска обележја 

Јужне Америке 
8 

Природногеографске одлике  

Демографска обележја  

Економске одлике 

Бразил 
Аргентина  

 

Опште географске 6 Природногеографске одлике  
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одлике Аустралије и 

Океаније 

Демографска обележја  

Економске одлике 

 

Биологија 

 

 

Метода 

практичних 

радова 
Опште географске 

одлике Артика и 

Антартика 

4 

Откриће и истраживања поларних области 

Природногеографске одлике  

Демографска обележја  

Економске одлике 

Свет као целина 2 

Колонијализам, деколонизација и 

неоколонијализам 

Савремени политичкогеографски процеси у свету, 

интерације и глобализам 

Г.Е.2.3.2 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 

природне појаве и основне природне законе, да се оспособе за уочавање и распознавање 

физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким 

појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према 

примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у 

пуној мери реализовани  

- развијање функционалне писмености  

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици  

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона  

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање  

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања  

- развијање логичког и апстрактног мишљења  

- схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења  

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја  

- развијање способности за примену знања из физике  

- схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби 

заштите, обнове и унапређивања животне средине  

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи  

- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној 

оријентацији.  

Оперативни задаци  

Ученик треба да:  

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су 

дефинисане интензитетом, правцем      и смером (време, маса, температура, рад, брзина, 

убрзање, сила...)  

- користи, на нивоу примене, основне законе механике - Њутнове законе  

- стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско стање)  

- упозна силу трења  

- разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи  

- трансформацију енергије у рад и обрнуто  

- на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије)  

- прави разлику између температуре и топлоте  

- уме да рукује мерним инструментима  

- користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине 
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ТЕМА 
Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

НАЧИНИ ОСТВА-

РИВАЊА ПРОГР. 

УВОД 1 3. Иницијални тест    

Сила и 

кретање 
24 

1. Сила као узрок промене брзине тела. Појам 

убрзања.  

2. Успостављање везе између силе, масе тела и 

убрзања. Други Њутнов закон.  

3. Динамичко мерење силе.  

4. Равномерно променљиво праволинијско 

кретање. Интензитет, правац и смер брзине и 

убрзања.  

5. Тренутна и средња брзина тела.  

6. Зависност брзине и пута од времена при 

равномерно променљивом праволинијском кретању.  

7. Графичко представљање зависности брзине и 

пута од времена код равномерно праволинијског 

кретања. Графичко представљање зависности 

брзине тела од времена код равномерно 

променљивог праволинијског кретања.  

8. Међусобно деловање два тела - силе акције и 

реакције. Трећи Њутнов закон. Примери. 

Математика 

(линеарна 

зависност- 

график 

функције) 

ФИ.1.2.1.     ФИ.1.2.2. 

ФИ.1.2.3.     ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2.     ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4.     ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6.     ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.1.     ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.2.1.     ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1.     ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3.     ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1.     ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3.     ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2.     ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.2.1.     ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3.     ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

- Усмена провера 

знања 

- Писмена 

провера знања 

- Извођење 

демонстрациопни

х огледа 

- Употреба Phet 

Colorado 

симулација 

- Оцена 

активности на 

часу 

- Домаћи задаци 

Кретање 

тела под 

дејством 

силе 

теже. 

Силе 

трења 

12 

1. Убрзање при кретању тела под дејством силе 

теже. Галилејев оглед.  

2. Слободно падање тела, бестежинско стање. 

Хитац навише и хитац наниже.  

3. Силе трења и силе отпора средине (трење 

мировања, клизања и котрљања). Утицај ових 

сила на кретање тела.  

Историја  

( Галилео 

Галилеј) 

ФИ.1.1.1.     ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.4.1.     ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3.     ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5.     ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1.     ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.1.     ФИ.2.1.2. 

(ФИ.2.1.4.)  ФИ.2.2.1. 

Усмена и писмена 

провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних 

огледа 

- Оцена активности 

на часу; Домаћи 

задаци 

Равноте

жа тела 
11 

1. Деловање две силе на тело дуж истог правца.  

2. Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент 

силе. 

3. Равнотежа полуге и њена применa.  

4. Сила потиска у течности и гасу. Архимедов 

закон и његовa применa. Пливање и тоњење тела.  

 

Математика 

 (пропорција) 

ФИ.1.1.1.     ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2.     ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5.     ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1.     ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.1.    ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.3.    ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.1.5.    ФИ.2.1.6. 

ФИ.2.4.1.    ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3.    ФИ.2.4.4. 

- Усмена провера 

знања 

- Писмена 

провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних 

огледа 

- Оцена 

активности на часу 
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ФИ.2.6.1.    ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3.    ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2.    ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.1.1.    ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.4.    ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3.    ФИ3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

Домаћи задаци 

 

Механи

чки рад 

и 

енергија

. Снага 

15 

1. Механички рад. Рад силе. 

2. Рад силе теже и силе трења.   

3. Квалитативно увођење појма механичке 

енергије тела. 

4. Кинетичка енергија тела.  

5. Потенцијална енергија. Гравитациона 

потенцијална енергија тела.   

6. Веза између промене механичке енергије 

тела и извршеног рада. Закон о одржању 

механичке енергије.  

7. Снага. Коефицијент корисног дејства. 

Техничко и 

информатич

ко 

образовање 

 ( механичка 

енергија) 

ФИ.1.1.1.    ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2.    ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4.    ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6.    ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.2.    ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2.    ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4.    ФИ.2.5.1 

ФИ.2.5.3     ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2.    ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1.    ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.4.1.    ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.1     ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

- Усмена провера 

знања 

- Писмена 

провера знања 

- Извођење 

демонстрациопни

х огледа 

- Оцена 

активности на 

часу 

Домаћи задаци 

Организовање 

Џепарди квиза 

Топлотне 

појаве 
9 

1. Топлотно ширење тела. Појам и мерење 

температуре.  

2. Количина топлоте. Специфични топлотни 

капацитет. Топлотна равнотежа.  

3. Честични састав супстанције: молекули и 

њихово хаотично кретање. Унутрашња енергија 

и температура.  

Хемија  

ФИ.1.4.1.    ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3.   ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6.   ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2.   ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.4.1.   ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3.   ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.4.   ФИ.2.5.5. 

ФИ.2.6.1.   ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1.   ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.4.1.   ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.2.   ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

- Усмена провера 

знања 

- Писмена 

провера знања 

- Извођење 

демонстрациопни

х огледа 

- Оцена 

активности на 

часу 

Домаћи задаци 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА    

 

Циљ и задаци предмета : усвајање елементарних математичких знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и        

                                 друштву и оспособљавање ученика за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИ

ЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ПРОГРАМА  

 

Реални бројеви 

 

 

 

 

 

 

Питагорина 

теорема 

 

 

 

Рационални 

алгебарски 

изрази 

 

 

Многоугао 

 

 

 

 

Неке основне 

функције 

 

 

   16 

 

 

 

 

 

   

    16 

 

 

 

 

   46 

 

 

 

 

   13 

 

 

 

 

 

   53 

 

Квадрат рационалног броја,решење једначине х2=а, 

(а> 0).Квадратни корен.Аритметички корен, једнакост √а 

=/а/.Употреба таблица квадрата и квадратних корена. 

Употреба рачунара. Ирационалан број.Скуп реалних 

бројева.Реални бројеви и бројевна права.Децимални 

запис реалног броја.Приближна вредност реалног 

броја.Основна својства операција с реалим бројевима 

 

 

Питагорина теорема.Важне примене Питагорине 

теореме.Конструкција тачака на бројевној правој које 

одговарају бројевима √2, √ 3, √5, итд. 

Степен  чији је изложилац природан број.Операције са 

степенима.Степен производа,количника и степена.Појам 

алгебарског израза.Рационални израз и његова бројевна 

вредност.Полиноми-моном,полином,сређени облик . 

Сабирање полинома.Супротни полином.Одузимање 

полинома и трансформација збира и разлике у сређени 

облик полинома. 

Многоугао-појам и врсте. Збир углова многоугла. 

Број дијагонала многоугла.Правилни многуглови-

појам,својства и конструкције. Обим и површина 

многоугла 

Правоугли кооринатни систем у равни.Функција и њен 

график.Директна пропорционалност.Функција у=кх и 

њен график.Обрнута пропорционалност функција 

у=к/х и wен график.Пропорција. 

Примери практичне примене дирекне и обрнуте 
пропорционалности-пропорционална подела суме, 

проценти 

 

 

 

Основи 

информатике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.1.1.1.      М.А.1.1.2. 

М.А.1.1.3.      М.А.1.1.4 

М.А.1.1.5      .М.А.1.1.6. 

М.А.2.1.1.      М.А.2.1.2 

М.А.2.1.3.      М.А.2.1.4. 

М.А.3.1.1       М.А.3.1.2 

М.А.3.1.3 

 

 

М.А.1.3.1.       М.А.1.3.2.  

М.А.2.3.1.       М.А.2.3.2.   

М.А.3.3.1.       М.А.3.3.2. 

 

 

 М.А.1.2.1       М.А.1.2.3 

М.А.1.2.4.       М.А.2.2.1. 

М.А.2.2.2        М.А.2.2.3 

М.А.2.2.4.       М.А.3.2.1. 

М.А.3.2.2.       М.А.3.2.3 

М.А.3.2.4. 

М.А.1.3.1.      М.А.1.3.2.  

М.А.2.3.1.      М.А.2.3.2. 

М.А.3.3.1.      М.А.3.3.2. 

 

 М.А.1.2.1      М.А.1.2.3 

М.А.1.2.4.      М.А.2.2.1. 

М.А.2.2.2       М.А.2.2.3 

М.А.2.2.4.      М.А.3.2.1. 

М.А.3.2.2.      М.А.3.2.3 

М.А.3.2.4. 

 Посматрање 

 

Описивање 

 

Процењивање 

 

Груписање 

 

Праћење 

 

Бележење 

 

Сакупљање 

 

Увиђање 

 

Анализа 

Синтеза 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА  

                           

Циљ и задаци предмета : су да ученици: стекну основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју; упознају законитости који 

владају у живом свету; развијају љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу; развијају хигијенске навике и 

здравствену културу 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦ

ИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

Начин остварива-

ња програма 

Порекло и 

развој људске 

врсте 

5 Наука о човеку-антропологија. Порекло и и 

историјски развој човека. Преци 

данашњегчовека. 

Људи данас 

Историја  

Географиј

а 

Б.И.1.3.8.   Б.И.1.3.9     Б.И.1.3.10. 

Б.И.2.3.5.   Б.И.2.3.6.    Б.И.3.3.5. 

Б.И.3.3.6 

   

Фронтални 

Индивидуални 

   Рад у групи 

Вербално-

текстовна 

Илустративно-

демонстративна 

    Метода 

практичних радова  

  Монолог 

Дијалог 

Анализа;Синтеза 

Посматрање 

Уочавање 

ЦртањеТабла; 

Креда 

Обр. софтвери 

Компјутер 

Илустрације 

  Енциклопедије 

   

 Грађа 

човечијег 

тела 

60 Нивои организације биолошких система, 

човек- органски системи. Ћелија- величина, 

олик, основна грађа, деоба ћелија. Кратак 

преглед еволутивне разноврсности кожног 

система животиња. Систем органа коже. 

Скелетни систем 

Мишићни систем. Нервни систем, грађа, 

рефлекси и рефлексни лук. Систем чулних 

органа. Систем жлезда са унутрашњим 

лучењем. Систем органа за варење. Систем 

органа за размену гасова. Систем органа за 

циркулацију. Систем органа за 

излучивање.Систем органа за размножавање 

Хемија 

 Физика 

Б.И.1.1.4.    Б.И.2.1.3.   Б.И.3.1.4. 

Б.И.1.2.1.    Б.И.1.2.2.   Б.И.1.2.3.  

Б.И.1.2.4.    Б.И.1.2.5.   Б.И.1.2.6. 

Б.И.1.2.7.    Б.И.1.3.1.   Б.И.1.3.2.  

Б.И.1.3.3.    Б.И.1.3.4.   Б.И.1.3.5. 

Б.И.1.3.6.    Б.И.1.3.7.   Б.И.1.3.8. 

Б.И.1.3.9.    Б.И.1.5.5.   Б.И.1.5.6. 

Б.И.1.5.7.    Б.И.1.5.8.   Б.И.1.5.9. 

Б.И.2.2.1.    Б.И.2.2.2.   Б.И.2.2.3. 

Б.И.2.2.4.    Б.И.2.2.5.   Б.И.2.2.6. 

Б.И.2.2.7.    Б.И.2.2.8.   Б.И.2.2.9. 

Б.И.2.3.1.    Б.И.2.3.2.   Б.И.2.3.3. 

Б.И.2.3.4.    Б.И.2.3.5.   Б.И.2.3.6. 

Б.И.2.5.1.    Б.И.2.5.2.   Б.И.2.5.3. 

Б.И.2.5.4.    Б.И.3.2.1.   Б.И.3.2.2. 

Б.И.3.2.3.    Б.И.3.2.4.   Б.И.3.2.5. 

Б.И.3.2.6.    Б.И.3.2.7.   Б.И.3.2.8. 

Б.И.3.3.1.    Б.И.3.3.2.   Б.И.3.3.3. 

Б.И.3.3.4.    Б.И.1.5.1.   Б.И.1.5.4. 

Б.И.3.5.1.    Б.И.3.5.2.   Б.И.3.5.3. 

Б.И.3.5.4.    Б.И.3.5.5.   Б.И.3.5.6. 

Репроду-

ктивно 

здравље 

7 Дефиниција здравља. Пубертет и 

адолесценција. Проблеми везани за период 

одрастања (делинквенц и болести 

зависности). Почетак полног живота, 

хумани односи међу половима, 

контрацепција. Ризично понашање и 

ексуално преносиве болести. Значај и 

планирање породице, наталитет 

 Б.И.1.5.10.   Б.И.1.5.11. Б.И.1.5.12 

Б.И.1.5.13.   Б.И.2.5.5. Б.И.3.5.7. 

Б.И.3.5.8 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА      

                                   

Циљ наставе хемије је : развијање функционалне хемијске писмености и способности комуницирања коришћењем хемијских 

термина,хемијских симбола,формула и једначина као и развијање радозналости,потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и 

позитивног става према учењу хемије…       

Задаци су: да се ученицима омогући да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања као и да 

сагледају значај хемије у свакодневном животу,за развој различитих технологија и развој друштва уопште уз стварање ситуација у којима ће 

ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу… 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНД

АРДИ 

/ИСХОД

И/ 

НАЧИН ОСТВАРИ-ВАЊА 

ПРОГРАМА 

1.Хемија и њен  

значај         

 

2. Основни 

хемијски 

појмови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура 

2 

 

 

    

 13 

 

 

 

   31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Предмет изучавања хемије. Хемија у склопу 

природних наука и њена примена.      

 Вежба 1: Увођење ученика у самосталан рад у 

хемијској лабораторији-Упознавање 

лабораторијског посуђа и прибора, намене и 

начина рада са њимa:избор одговарајућег 

прибора и посуђа (одговарајуће намене и 

карактеристика),узорковање приближне 

запремине течности, пресипање воде из једног 

суда (на пример, реагенс боце) у други (на 

пример, епрувету) до задате приближне 

запремине,одлагање супстанци,обележавање 

реагенс боца и других посуда у којима се 

чувају супстанце                                              

Вежба 2: Мерење -Одмеравање задате  

запремине воде помоћу мензуре и преношење 

у другу посуду, мерење масе чврстих и течних 

супстанци и мерење температуре. Бележење 

резултата, табеларни и графички приказ 

резултата и тумачењерезултата. 

 

-Материја и супстанца. Физичка и хемијска    

својства супстанци. 

 

Биологија: 

Лабораторијск

и прибор, 

оглед 

(експериманет) 

 

 

 

 

Физика: 

Топлотне 

појаве 

Техничко 

образовање: 

материјали и 

технологије 

 

 

 

 

 

 

Ученик 

треба да 

зна: 

ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.6.1.  

 

Ученик 

треба да 

зна: 

ХЕ.1.1.1. 

ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.3.1.1. 

ХЕ.3.1.2.  

ХЕ.3.1.7.  

 

 

 

Ученик 

треба да 

зна: 

ХЕ.1.1.4. 

ХЕ.1.1.8. 

-Разговор                                     -

Монолошко-дијалошка метода                                      

-Лабораторијске вежбе           -

Употреба практикума и писаних 

упутстава;                   

 -Избор одговарајућег прибора и 

посуђа                               -

Пресипање воде из једног суда (на 

пример, реагенс боце) у други (на 

пример, епрувету) до задате 

приближне запремине (на пример, 

једна четвртина запремине 

епрувете...);                                 -

Загревање воде у епрувети; -

Одлагање супстанци;                                

-Обележавање реагенс боца и 

других посуда у којима се чувају 

супстанце;               

 -Правила понашања у лабора-

торији, мере опреза и прва помоћ                                 

- Бележење резултата, табеларни и 

графички приказ резултата    

 -Лабораторијски рад 
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супстанце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Хомогене 

смеше – 

раствори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Физичке и хемијске промене супстанци. 

-Чисте супстанце: елементи и једињења. 

-Смеше. Раздвајање састојака смеше 

(декантовање, цеђење, дестилација) 

Вежба 3: Физичка својства супстанци 

Испитивање физичких својстава натријум-

хлорида, бакар(II)-сулфата пентахидрата, 

калцијум-карбоната,магнезијума, 

алуминијума, бакра и воде (агрегатно стање, 

боја, растворљивост, магнетичност, тврдоћа). 

Вежба 4: Физичке и хемијске промене 

Испитивање физичких и хемијских промена 

супстанци (топљење леда, ситњење шећера, 

сагоревање магнезијумове траке и шећера, 

топљење и сагоревање парафина). 

Вежба 5: Смеше                                          

Прављење смеша и раздвајање састојака 

смеша цеђењем, кристализацијом и помоћу 

магнета 

а) АТОМ И СТРУКТУРА АТОМА (16) 

Садржаји: (7+8+1) 

-Атом. 

-Хемијски симболи. 

-Грађа атома. Језгро атома. Атомски и масени 

број. Изотопи.  

-Релативна атомска маса.  

-Електронски омотач. Периодни систем 

елемената.  

Демонстрациони огледи 

 Демонстрирање огледа за постављање 

претпоставке о честичној структури 

супстанце: растварање калијум-перманганата 

у води и разблаживање раствора калијум-

перманганата. 

Вежба 6: Модел структуре атома  

 Прављење модела атома и 

распоређивање модела електрона по 

енергетским нивоима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика: 

електростатика

, елементи 

атомске и 

нуклеарне 

физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.3.1.4. 

 

 

 

 

Ученик 

треба да 

зна: 

ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.2.1.1.  

ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 

треба да 

зна: 

ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.1.1.8.  

ХЕ.1.1.11. 

ХЕ2.1.3. 

ХЕ.2.1.5. 

ХЕ.2.1.6. 

ХЕ.2.1.8.  

ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.2.1.10. 

-Графички радови 

-Испитивање физичких својстава 

натријум-хлорида, бакар (II) -

сулфата пентахидрата, калцијум-

карбоната, сахарозе, сумпора, 

гвожђа, магнезијума, алуминијума,  

бакра и воде (агрегатно стање, боја, 

растворљивост, магнетичност, 

тврдоћа). 

-Испитивање физичких и 

хемијских промена супстанци 

(топљење леда, савијање 

магнезијумове траке, ситњење 

шећера, сагоревање 

магнезијумове траке и шећера, 

топљење и сагоревање парафина). 

-Прављење смеша и раздвајање 

састојака смеша одливањем, 

цеђењем, кристализацијом и 

помоћу магнета                                        

-Проблемски задаци 

-Демонстрирање огледа за постав-

љање претпоставке о честичној 

структури супстанце: растварање 

калијум-перманганата у води и 

разблаживање раствора калијум-

перманганата. 

-Прављење модела атома и 

распоређивање модела електрона 

по енергетским нивоима. 

-Приказивање структуре ковале-

нтних и јонских једињења 

моделима молекула и атома и 

моделима кристалних решетки 

-Демонстрирање разлике 

својстава једињења са поларном и 

неполарном ковалентном везом - 

скретање млаза поларне су-
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б) Основне честице које изграђују супстанце: 

атоми, молекули, јони (15)                                     

Садржаји: (7+7+1) 

-Молекул. Хемијске формуле.                 -

Ковалентна веза. Грађење молекула елемената 

и једињења.                         

 -Јонска веза. Валенца елемената у 

ковалентним и јонским једињењима.                               

-Релативна молекулска маса.   Атомске, 

молекулске и јонске кристалне решетке. 

Демонстрација- Приказивање структуре 

ковалентних и јонских једињења моделима 

молекула и атома и моделима кристалних 

решетки. 

Демонстрациони огледи 

  Демонстрирање разлике својстава једињења 

са поларном и неполарном ковалентном везом 

– скретање млаза поларне супстанце у 

електричном пољу. Утврђивање поларности 

воде и етанола. Демонстрирање својстава 

једињења са јонском и ковалентном везом: 

растворљивост, температура топљења, 

агрегатно стање. 

Вежба 7: Модели молекула и хемијске 

формуле-Састављање модела молекула и 

писање хемијских формула. 

Садржаји: (4+3+2) 

-Раствори и растворљивост.   

-Процентни састав раствора. 

-Вода. Значај воде за живи свет.  

Вежба 8: Растворљивост супстанци и 

процентна концентрација раствора 

Испитивање растворљивости супстанци у 

различитим растварачима. Прављење раствора 

одређене процентне концентрације. 

Вежба 9: Водени раствори у природи  

Испаравање воде из различитих узорака вода: 

Физика: 

електрична 

струја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија: 

Хидросфера 

(живи свет у 

води и заштита 

воде) 

Математика: 

проценти, 

пропорције 

 

 

 

 

 

 

ХЕ.3.1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 

треба да 

зна: 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.2.1.8. 

ХЕ.3.1.9. 

ХЕ.3.1.8.  

 

 

пстанце у електричном пољу. Ут-

врђивање поларности воде и етан-

ола.  

-Демонстрирање својстава 

једињења са јонском и 

ковалентном везом: растворљи-

вост, температура топљења, 

агрегатно стање. 

-Припремање презасићеног 

раствора натријум-ацетата и 

демонстрирање да се лако може 

изазвати кристализација раство-

рене супстанце. Демонстрирање 

да у води има раствореног 

кисеоника. Растварање калијум-

перманганата и јода у води и 

неполарним растварачима 

(„хемијски коктел“). Дестилација 

воде (изворске, минералне). 

-Испитивање растворљивости 

супстанци у различитим 

растварачима. Прављење раствора 

одређене процентне 

концентрације. 

-Испаравање воде из различитих 

узорака вода, воде из водовода, 

флаширане воде, речне воде,  

-Испитивање и упоређивање 

растворљивости различитих 

супстанци са јонском и 

ковалентном везом у води 

(калијум-хлорид, калијум-јодид, 

јод, сумпор, глукоза, ацетон…).-

Састављање модела молекула 

реактаната, од тих модела 

састављање модела молекула 

реакционих производа, а затим 

писање једначина хемијских 
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5.Хемијске 

реакције и    

израчуна-вања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   17  

воде из водовода, флаширане воде, речне 

воде, итд.  

 Вежба 10:                                                                     

Испитивање и упоређивање растворљивости 

различитих супстанци са јонском и 

ковалентном везом у води (калијум-хлорид, 

калијум-јодид, јод, сумпор, глукоза, скроб, 

ацетон). 

Садржаји: (7+9+1) 

-Хемијске једначине. Анализа и синтеза.        

-Закон о одржању масе. 

-Закон сталних односа маса.                    -

Количина супастанце. Мол. Моларна маса.                                                               

-Израчунавања у хемији. 

Демонстрациони огледи 

Синтеза гвожђе(II)-сулфида и анализа 

жива(II)-оксида. Сагоревање свеће.   

Вежба 11: Састављање једначина хемијских 

реакција 

Састављање модела молекула реакционих 

производа од модела молекула реактаната и 

писање једначина хемијских реакција 

 

 

 

 

 

 

 

Математика: 

пропорције, 

примена 

процента, 

степен чији је 

изложилац 

природни број 

реакција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Циљ и задаци предмета : стицање основне техничко и информатичке писмености; развој техничког мишљења, техничке културе, радних 

вештина и културе рада; стицање основних техничко – техолошких знања, умења и вештина и оспособљавање за њихову примену у учењу, 

раду и свакодневном животу; упознавање економских, социјалних, техничко – технолошких, еколошких и етичких аспеката рада и 

производње. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА

ЦИ-ЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Увод у 

машинску 

технику 

2 

Појaм и задаци машина и 

механизама: трансформација 

материје и енергије, пренос и 

трансформација оптерећења и 

кретања  

историја, 

природа и 

друштво, 

свет око 

нас 

Препозна нове области технике;                                                               

схвати значај изучавања 

машинства за њихов свакодневни 

живот 

Усмено излагање, демонстрација,  

графички рад 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник, свеска, радна свеска 

прибор за цртање, пројектор и 

образовни софтвер 

Техничко 

цртање у 

машинству 

16 

Техничка документација у 

машинству.                                                                                      

ортогонална пројекција                                     

котирање, пресеци и 

упрошћавање, просторно 

приказивање                                                                              

0д идеје до реализације. 

Тио пети 

разред и 

шести 

Научи принципе и законитости 

при изради машинских техничких 

цтрежа схвати   значај                                 

израде и коришћења машинских 

техничких цртежа;                                                                                                            

комуницира на језику теџнике; 

користи машинске техничке 

цртеже;                                                                                                                                            

приказује једноставне предмете у 

ортогоналној пројекцији  

Усмено излагање, демонстрација, 

графички рад, илустрација 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

прибор за цртање 

пројектор и образовни софтвер , 

модели једноставних предмета 

Информати-чке 

технологије 
12 

Цртање коришћењем рачунара и 

израда презентације. 

онтерфејс-систем веза са 

рачунаром. 

управљање моделима помоћу 

рачунара.  

  

 

Тио пети 

разред, 

информати

ка и 

рачунарств

о 

 

научи да користи рачунар за 

цртање и израду презентација;                                                        

употребљава  рачунар  и 

периферне уређаја  користи готове 

програме за цртање техничких 

цртежа.  

Усмено излагање, демонстрација, 

графички рад, илустрација 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник, свеска, радна свеска 

пројектор и образовни софтвер, 

PC рачунар 
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Материјала 2 

Машински материјали: метали, 

легуре, композити, неметали, 

погонски материјали.  

својства метала и легура 

(испитивање тврдоће, чврстоће и 

др.). 

Тио пети и 

шести 

разред; 

физика 

;хемија 

повеже са знањем о материјалима 

које су стекли у  претходним 

разредима;. разликује метале, 

легуре, неметале, погонске 

материјале; 

зна механичка својства ;                                                    

зна да разликују врсте материјала 

на основу њихових физичких 

својстава ; 

Усмено излагање, демонстрација, 

илустрација 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

пројектор и образовни софтвер , 

PC рачунар 

материјали 

Мерење и 

контрола 
2 

Мерење и мерна 

средства:дужине, угла,масе и 

момента  

размеравање и обележавање на 

металу                         

појам контроле 

Тио пети 

разред; 

математика 

:  

физика 

знају да користе мерна 

средствима: за дужину, углом 

масом, силом и да изврше 

размеравање и обележавање на 

металу. 

 рукују помичним мерилом,  

Усмено излагање, демонстрација, 

илустрација 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

пројектор и образовни софтвер , 

PC рачунар 

материјали, мерни инструменти 

Технологија 

обраде 

материјала 

4 

Принципи обраде метала са и без 

скидања струготине.  

спајање металних делова. 

мере заштите на раду. 

Тио пети 

разред 

препозна  врсте машинских 

обрада и принципе обраде;                                                                      

зна како су спојени метални 

делови окружењу школске 

учионице 

Усмено излагање, демонстрација, 

илустрација 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

пројектор и образовни софтвер , 

PC рачунар 

алати за ручну обраду материјала  
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Машине и 

механизми 
10 

Основни појмови и принципи рада 

машина и механизама. 

елементи машина и механизама: 

елементи за везу, елементи за пренос 

снаге и кретања, специјални 

елементи. Производне машине: 

принцип рада, састав, коришћење. 

машине спољашњег (бицикл, 

аутомобил, железничка возила, 

бродови, авиони и др.) и 

унутрашњег (транспортери, 

дизалице и др.) транспорта: принцип 

рада, састав, коришћење. 

Тио пети и 

шести 

разред 

зна принципе рада машина и 

механизама, елемената машина 

и механизама: знају да 

разликују елеменате за везу, 

елеменате за пренос снаге и 

кретања,схвате  

разлику између саобраћајних 

подсистема.     

Усмено излагање, демонстрација, 

илустрација 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

пројектор и образовни софтвер , 

PC рачунар 

модели машина и механизама 

Роботика 2 

Појам робота. врсте робота, 

намена, конструкција (механика, 

погон и уптављање). 

моделирање робота 

Тио пети 

разред; 

природа и 

друштво 

Зна намену робота                                                                                             

уочи значај примене робота у 

њиховом будућем животу                                                         

Усмено излагање, 

демонстрација, илустрација 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник, свеска, радна свеска 

пројектор и образовни софтвер , 

PC рачунар, лако обрадиви 

материјали, алати за ручну обраду 

материјала 

Енергетика 6 

Извори, коришћење и 

трансформација енергије. 

погонске машине-мотори: 

хидраулични, пнеуматски, 

топлотни (цилиндри, турбине, 

парне машине и 

турбине,двотактни бензински 

мотори,четворотактни бензински 

мотори, дизел мотори и остали 

мотори). 

физика 

;хемија 

Зна принципе рада енргетских 

претварача; 

 научи врсте изворе и начине 

коришћења енергије; 

схвати принципе рада 

погонских мотора  

научи основне делове делове 

СУС мотора. 

Усмено излагање, демонстрација, 

илустрација 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник, свеска, радна свеска 

пројектор и образовни софтвер , 

PC рачунар, лако обрадиви 

материјали, алати за ручну обраду 

материјала модели 
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Конструкторско 

моделовање - 

модули 

16 

Конструкторско моделовање-

самосталан рад на сопственом 

пројекту према алгоритму: 

дефинисање задатка, решење извора 

енергије, избор кретних, преносних 

и извршних механизама, решење 

управљања, компоновања 

конструкције или модела, провера 

испуњености еколошких и 

ергономских захтева, израда 

техничке документације. 

моделовање производних машина, 

саобраћајних средстава, 

транспортних машина и уређаја и 

др., 

Тио пети 

разред; 

природа и 

друштво; 

математика 

Зна да на основу алгоритма 

одабере одговарајући материјал и 

алат за реализацију пројекта;  

примени                                                        

конструкторске елементе при  

самосталној изради модела од 

делова конструкције на основу 

пројекта;                                                                  

Науче да правилно употреби 

стардарде материјал, алат и 

прибор у изради пројекта; 

примени мере жаштите на раду 

Усмено излагање, 
демонстрација, илустрација 

практична вежба 

Фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

пројектор и образовни софтвер , 

PC рачунар, 

алати за ручну обраду материјала 

конструкторски комплети 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ   

 

Циљ и задаци предмета : Циљ физичко васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаностима са осталим 

васпитно-образовним поручјима, допринесе развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању и усавршавању моторичких 

умења неопходних за живит и рад.  Задаци: Развијање и усавршавање моторичких способности,стицање моторичких умења и теоретских 

знања неопходних за усвајање садржаја наставног програма физичког васпитања, применастечених знања,умења и навика у сложенијим 

условима кроз игру и такмичења,естетско изражавање. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА

ЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Уводни час 

 

 

 

2.Тестирања 

 

 

3.Атлетика 

 

 

 

4.Одбојка 

 

5.Спортска 

гимнастика  

Бежбе на 

справама и тлу 

 

6.Плесови 

 

7.Анализа и 

евалуација рада 

     1 

 

 

 

    5 

 

 

   21 

 

 

 

    26 

 

    16 

 

   

 

 

    2 

 

     1 

Упознавање ученика са наставним планом и 

програмом физичког васпитања 

 

 

Испитивање и праћење морфолошких и 

моторичких димензија ученика. 

 

Трчања:штафетно трчање(техника). 

Скокови:скок увис опкорачна техника "стредл". 

Бацања:бацање кугле"О Брејен"техника. 

 

Обучавање основним елементима одбојке. 

 

Партер,Прескок;Греда(ниска). 

 

 

 

 

Народна кола и модеран плес. 

 

Анализа и свођење оцена. 

 

            / 

 

 

 

 

           /    

 

 

 

            / 

 

 

 

Музичка 

култура.    

 

 

 

           /          

 

           /  

 

ф.в.1.1.3    ф.в.3.1.4 

ф.в.1.1.4    ф.в.3.1.5 

ф.в.2.1.3    ф.в.1.1.9 

ф.в.2.1.7    ф.в.1.1.10 

ф.в.1.1.7    ф.в.2.1.6 

 ф.в.1.1.8   ф.в.2.1.7 

ф.в.2.1.7    ф.в.2.1.5 

ф.в.1.1.1    ф.в.2.1.2 

ф.в.1.1.2    ф.в.3.1.1 

ф.в.2.1.1    ф.в.3.1.2 

ф.в.1.1.11  ф.в.2.1.17 

ф.в.1.1.19  ф.в.3.1.7 

ф.в.2.1.10  ф.в.3.1.6 

ф.в.2.1.9    ф.в.1.1.12 

ф.в.1.1.20  ф.в.3.1.16 

ф.в.2.1.18  ф.в.3.1.17 

ф.в.2.1.19 

Идивидуални и 

фронтални рад,       

Метода 

вербална(монолошко-

дијалошка),метода 

демонстрације. 

 

Индивидуални,фронталн

и,групни рад,рад у 

парувима.Метода 

демонстрације. 

Индивидуални,фронталн

и.Метода демонстрације. 

 

Групни рад,рад у 

паровима.Метода 

демонстрације. 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ-СТРАНИ ЈЕЗИК : Руски језик 

 

      Циљ и задаци предмета : Усвајање лексичких и граматичких израза,учење и примена комуникативних јединица,могућност вршења 

конверзације на руском језику- 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

1.повторяем 

 

 

2. Семейные будни  и  

     праздники 

 

 

3. Где лучше  жить: в городе  

или в деревне? 

 

 

 

 

4. Как живёт молодёжь? 

 

5. Додатак 

 

12 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

    6 

-Я, моя семья и мои друзья 

-Там , где я живу  

-Чем я интересуюсь 

 

-Семейные будни  

-Семейные традиции  

-Трудные родители или трудные дети  

 

-Здесь мне нравится жить  

-Интересные города и деревни России  

-Школьный обмен  

-Русский  культурный  и   школьный  обмен  

-Первая  любовь  

 

-Какая она - молодёжь  21. века ?  

 

           -Говорни чинови  

-Текстови за читање  

-Граматичке структуре  

-Технике учења и рада  

-Досије  

-Пројекат 

 

Српски језик , 

 Историја  

 

Српски језик , 

 Историја ,  

 Музичка   

 Култура  

 

Српски језик , 

 Географија  

 

 

Српски језик ,  

Енглески језик  

Историја  

Музичка 

култура  

 

 

Српски језик 

 

   Комуникативни , рад у паровима  

 дијалошки , илустративни  

 

Дијалошки , монолошки ,  

Текстуални , комуникативни  

 писани радови  

 

 

Илустративни ,текстуални ,  

Дијалошки, фронтални  

 

 

 

Дијалошки , комуникативни , 

текстуални , у паровима  

 

 

 

Дијалошки , монолошки ,  

писани радови 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

 

Циљ предмета : да ученици науче да личност у Богу предходи природи у онтолошком смислу. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ /ИСХОДИ/ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Света Тројица је 

један Бог  
11 

Појам и објашњење Бог као личности Свете 

Тројице (Библијска,Евхаристијска и 

др.сведочанства,нераздељивост Божанске 

природе и несливености Божанских 

личности) 

Уочавање да природа не 

постоји без личности и да 

личност у Богу претходи 

природи у онтолошком 

смислу. 

Потребно је детаљно изложити 

православно учење о Богу као 

Св.Тројици.Објаснити да је Бог 

конкретна личност ,а не безлична 

виша сила и да постоји као конкретне 

личности Отац ,Син и 

Св.Дух.Објаснити ралност нашег 

постојања т.ј.људске природе која 

једино постоји као конкретна 

личност(Мрко ,Милан ,Јована....) 

 

Појам личности објаснити користећи 

примере из књиге Мли принц -

А.Егзиперија.Антрополошке 

последице вере у Бога као и 

Литургиојско појављивање 

реализовати тумачењем одељка 

Св.Писма С.Завета који говори 

остварању човека  као иконе Божије 

и опис Литургије као и помоћне 

литературе:Сећање на будућност 

И.Мидић 

2.Љубав као израз 

слободе 

6 

 

Објашњење појмова слободе и љубави у 

Хришћанству. 

Запажање да се код 

створених бића т.ј.људи 

слобода може изразити и као 

негација што није случај у 

Богу. 

3.Појам личности 5 

Објашњење појма  личности (Личност је 

начин постојања природе). 

Уочавање да у створеном 

свету људска природа 

претходи човеку као 

личности у онтолошком 

смислу. 

4.Антрополошке 

последице вере у 

Св.Тројицу 

 

4 

 

 

Обајшњење  човека као иконе Божије(човек 

је позван да своју слободу изрази као љубав 

према другој личности односно Бгу и да тако 

постоји слично Богу) 

Уочавање да се кроз 

Литургију пројављује 

Св.Тројица 

5.Појављивање 

Св.Тројице кроз 

Литургију 

 

6.Св.Тројица у 

православној 

иконографији 

6 

 

 

 

4 

Објашњење да се кроз Литургију Бог открива 

као Отац ,Син и Цв.Дух,као 3 конкретне 

Личности које се познају и појављују 

односом коју имају једна према другој. 

Објашњење иконографског приказивања 

Св.Тројице у православној традицији. 

Уочавање разлике између 

иконографског приказивања 

Сб.Тројице у православној и 

римокатоличкој традицији 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање    

                                         

Циљ и задаци предмета : да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за 

компетентан , одговоран и ангажован живот у демократском друштву.  

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1. Увод  

 

 

2. Грађанин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Држава и  

    власт   

 

 

 

4. Ђачки 

парламент и 

иницијатива  

 

 

 

5. Завршни   

    део 

 

  3  

 

 

 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7  

 

 

 

 

 

  8  

 

 

 

 

  3 

 

 

-Упознавање ученика са циљевима,  

  задацима , садржајима и методама рада.  

 

-Разумевање значења кључних појмова који се односе 

на грађанина, државу и власт.  

-Схватање историјског развоја грађанских права и 

слобода   

-Упознавање са карактеристикама одговорног и 

активног грађанина , разумевање односа између 

грађанских права, појединца и општег добра, 

разумевање волонтерског покрета,подстицање 

ученика да се ангажују у различитим иницијативама 

и акцијама.   

 

-Разумевање неопходности постојања власти  

-Упознавање са концептом ограничене  

 власти  

 

-Упознавање са институцијом Ђачког  

 Парламента  

-Разумевање значаја иницијативе за  

 Постизање промена у друштвеној заједници  

-Подстицање ученика да се ангажују у различитим 

иницијативама, акцијама.   

 

-Размена искуства о активностима реализованим на 

часовима грађанског васпитања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја  

 

 

 

 

 

 

 

-Историја  

 

 

 

 

 

 

 

-Историја 

- Вербално-текстуална   

 

 

-Илустративно-

демонстративна, вербално-

текстуална и  

метода практичних радова  

 

 

 

 

 

 

-Вербално-текстуална,  

 илустративно-

демонстративна и  

 метода практичних радова  

 

-Вербално-текстуална,  

 илустративно-

демонстративна и  

 метода практичних радова  

 

 

 

-Вербално-текстуална 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство       

 

 Циљ образовно-васпитног рада је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунарског система и стекну вештине у примени 

рачунара у свакодневном животу, као и да стекну основну информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда 

образовних постигнућа и да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама и да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје. 

Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства ученике оспособимо 

да се самостално образују и напредују у знањима из различитих области; познавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

азвијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; одстицање креативног рада на рачунару; 

оспособљавање за самосталан рад на рачунару; оспособљавање ученика ра коришћење рачунарске глобалне мреже; упознавање ученика са 

програмима за обраду звука; упознавање ученика са програмима за обраду видео материјала; способљавање ученика за самосталне израде 

презентација; познавање ученика са цртањем и графичким дизајном или основама програмирања, у зависности за који се модул определе.  

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

 

Интернет 

 

 

 

Обрада звука  

 

 

 

 

 

Обрада видео 

записа 

 

 

 

 

 

 

Израда 

презентација 

 

 

 

6 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

Појам електронске комуникације и препоруке за 

безбедно понашање на Интернету.  

Електронска пошта.  

Појам дискусије и коментара на Интернету, инстант 

порука, блога, форума, видео конференције, 

електорнског учења и учења на даљину.  

Дигитална библиотека. 

 

Формати звучних записа.  

Конверзија између различитих формата.  

Снимање и обрада гласа и других звукова. 

Практичан рад на снимању и обради звука. 

 

Снимање видео записа.  

Обрада видео секвенци.  

Примена визуелних ефеката.  

Монтажа видео, звучних, графичких и текстуалних 

материјала у целину.  

Самостална израда филма.  

Формати и конверзија 

 

Појам и структура презентације.  

Рад са слајдовима.  

Српски језик, 

енглески језик, 

тио 

 

 

 

 

Енглески 

језик, тио, 

музичка 

култура 

 

 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, ликовна 

култура, 

музичка 

култура  

 

Енглески 

језик, тио, 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, 

индивидуални 

 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, 

индивидуални 

 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, 

индивидуални 

 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, 

индивидуални 

 

 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 
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Изборни модул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10 

 

 

 

 

Дизајн и готови шаблони.  

Рад са текстом, сликама и објектима.  

Постављање ефеката.  

Поовезивање слајдова унутар презентације. 

Повезивање са спољним садржајима и веб 

страницама.  

Самостална израда презентације.  

Препоруке за успешну презентацију. 

 

Уколико је изабрани модул – цртање и графички 

дизајн 

Рад са алатима за цртање.  

Рад са бојама и текстурама.  

Специјални ефекти.  

Преглед пре штампања.  

Прилагођавање цртежа за екрански приказ, штампу и 

објављивање на Интернету.  

Практичан рад. 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

 

 

 

 

Енглески 

језик, тио, 

ликовна 

култура 

Фронтални, групни, 

индивидуални 
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ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

СЕПТЕМБАР 

 Сусрет са друговима. Шта бисмо желели да радимо на часовима одељењског старешине? 

 Бирамо одбор и председника одељења, као и представнике у ученичком парламенту  

 Упознавање са програмом радионица за ПО и опредељивање за њих 

 Друштвено-користан рад и солидарност. Наши и туђи интереси 

 Помоћ избеглими прогнаним друговима из нашег одељења 

OKTOБАР 

 Наш заједнички излазак у град 

 Да ли нам је лепо кад се проведемо заједно? 

 Мењамо књиге, ЦД-е 

 Моје место, моја школа :  Животни пут Илије М. Коларца 

 Радионица/е ПО-а 

НОВЕМБАР 

 Зашто говоримо о алкохолизму и пушењу? 

 Наши проблеми у овом тромесечју 

 Шта значи бити тинејџер, адолесцент... ? 

 Радионица/е ПО-а 

ДЕЦЕМБАР 

 Како да помогнем другу кад има неки проблем? 

 Млади на нашим улицама 

 Долази Нова година 

 Прослављамо Нову годину 

 Радионица/е ПО-а 

ЈАНУАР 

 Наши проблеми у првом полугодишту 

 Извештај о нама 

 Мењамо књиге, ЦД-е 

 Радионица/е ПО-а 

ФЕБРУАР 

 Разговор о пубертету и дечјим проблемима у том периоду 

 Шта је све модерно? Шта нам се од данашње моде допада? 

 Наша интересовања. Шта раде секције? 

 Који ми се позив највише свиђа и зашто? 

 Радионица/е ПО-а 

МАРТ 
 Идемо у радну организацију! Сусрет са људима једне професије 

 Да ли су родитељи и деца равноправни и у ком смислу? 

 Радионица/е ПО-а 

АПРИЛ 

 Тема по избору ученика 

 Имамо ли проблеме у одељењу? 

 У сусрет ускршњим празницима 

 Радионица/е ПО-а 

МАЈ 
 Излет у селу 

 Слободан избор теме 

 Радионица/е ПО-а 

ЈУН 

 Наши проблеми у седмом разреду 

 Извештај о нама 

 Наше заједничко рок вече 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Српски језик 

Циљ и задаци наставе : да:  овладају основним законитостима српског књижевног језика; ученици теба да 

савладају основне наставне садржаје из  језика, књижевности и културе изражавања 

 

Садржаји: 

Наставна област: Језик 

Граматика 

Реченице по саставу и значењу. Служба речи у реченици. Врста речи у реченици. Падежи. Придевске 

заменице. Глаголски облици. Променљиве врсте речи.  

Непроменљиве врсте речи. Појам синтагме. Појам актива и пасива 

Језик Словена у прапостојбини. Миаија Ћирила и Методија. Примање писмености код  Срба 

Настана област: Књижевност 

В. Петковић Дис: Међу својима 

М. Бојић: Плава гробница 

Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 

Наставна област: Култура изражавања 

Писмено и усмено изражавање 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

Циљ и задаци наставе :  савладавање основних граматичких области; савладавање минимума вокабулара 

предвиђеног за овај узраст; савладавање конверзације на циљном језику на основном нивоу. 

 

Садржаји: 

 Words related to jobs 

 Words related to clothes 

 Practsing reading 

The Present Simple Tense 

The Present Continuous Tense 

The Simple Past Tense 

The Future Tenses 

Definite article and indefinite article 

Yes/No  Questions 

 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

Циљ и задаци наставе : да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и 

токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код 

ученика.Разумевање појма „нови век“ и основних одлика тог периода. Сицање знања о личностима које 

су обележиле период од краја 15. века до краја 19. века. Упознавање културних и научних достигнућа 

новог века. Стицање знања о личностима које су обележиле период националне историје од краја 15. века 

до краја 19. века. Упознавање културних достигнућа Срба у периоду новог века 

 

Садржаји: 

Становници новог континента.  

Наши народи под Турском  влашћу.  

Арсеније Чарнојевић.  
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Америчка револуција.  

Истакнуте личности француске револуције.  

Карађорђе 

Милош Обреновић 

Уставобранитељи 

Михаило Обреновић 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

Циљ и задаци наставе : усвајање основних садржаја из географије 

 

Садржаји: 

Природногеографске каратктеристике Азије. 

Географски преглед Југозападне Азије. 

Географски преглед Јужне Азије. 

Географски преглед Северне Африке.  

Географски преглед Западне и Централне Африке. 

Природногеографске карактеристике. 

Северне Америке: природне зоне и воде 

Природно географске карактеристике Јужне Америке.  

Демографска обележја и економске карактеристике Аустралије.  

Откриће и истраживање поларних области. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физика 

 

Садржаји: 

1. Усвајање и понављање  појмова код  равномерног променљивог кретања 

2. Препознавање убрзаног кретања 

3. Решавање једноставних рачунских задатака 

4. Усвајање појмова из Њутнових закона 

5. Утицај гравитационе силе на кретање тела Рачунски задаци код слободног пата 

6. Механички, рад и енергија- основни појмови 

7. Израда рачунских задатака 

8. Препознавање да се механичким радом мења температура тела 

9. Агрегатна стања  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

 

Циљ и задаци наставе :: усвајање елементарних математичких знања која су потребна за редовно праћење 

наставе; оспособљавање ученика за примену усвојених математичких знања у редовној настави и при 

решавању разноврсних задатака из животне праксе; развијање менталних способности; стицање основа за 

успешно настављање математичког образовања  

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ Начин оствари-

вања програма  

 

Реални бројеви 

 

 

 

 

 

Питагорина теорема 

Цели и рационални 

алгебарски изрази 

 

 

 

 

Многоугао 

 

 

Зависне величине и 

њихово графичко 

предтављање 

          Круг 

 

Сличност 

Квадрат рационалног броја,решење једначине х2=а, (а> 0). 

Квадратни корен. 

Аритметички корен, једнакост √а =/а/. Употреба таблица квадрата 

и квадратних корена. Ирационалан број. Скуп реалних бројева. 

Реални бројеви и бројевна права. 

Децимални запис реалног броја. Приближна вредност реалног 

броја. Основна својства операција с реалим бројевима. 

Питагорина теорема.Важне примене Питагорине теореме. 

Степен  чији је изложилац природан број. Операције са 

степенима.Степен производа, количника и степена. Појам 

алгебарског израза. Рационални израз и његова бројевна вредност. 

Полиноми-моном, полином, сређени облик. Сабирање полинома. 

Одузимање полинома. Производ полинома. Квадрат бинома и 

разлика квадрата 

Многоугао-појам и врсте Збир углова многоугла. 

Број дијагонала многоугла. Правилни многуглови-појам,својстваи 

конструкцијеобим и површина многоугла 

Правоугли кооринатни систем у равни.Функција и њен 

график.Директна пропорционалност. 

Функција у=кх и њен график.у=к/х и њен график. Пропорција. 

Обим круга. Број π .Површина круга Пропорционалне величине 

Троуглови са једнаким угловима – слични троуглови 

Пропорционалност страница сличних троуглова 

 

 

Посматрање 

 

Описивање 

 

Процењива

ње 

 

Праћење 

 

Бележење 

 

Увиђање 

 

 

Решавање 

задатака 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија 

Циљ и задаци наставе : усвајање основних садржаја о животним процесима и грађи тела човека 

 

Садржај : Грађа човечијег тела 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија 

Циљ и задаци наставе : разјашњавање и утврђивање садржаја редовне наставе хемије и планиран је 

према предвиђеним наставним темама редовне наставе до 36  часова годишње. 

Оријентациони садржаји програма за седми разред: 

 

Садржаји: 

1. Хемија и њен значај 

Хемија у склопу природних наука. Лабараторијско посуђе и прибор. 

2. Основни хемијски појмови 

 Разјашњавање појмова: материја,супстанца,чиста супстанца,хемијски елемент,хемијско 

једињење,физилка и хемијска својства, физичке и хемијске промене супстанци... 
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3. Структура супстанце 

Честична структура супстанце. Атом,протон,електрон,неутрон,молекул,јон… 

 4. Хомогене смеше - раствори 

 Препознавање и разликовање појмова: незасићен раствор,засићен раствор,презасићен раствор…      

5. Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина 

Писање простих једначина-синтеза и анализа оксида и њихово квалитативно и квантитативно читање 

Напомена: У оквиру допунске наставе, осим предложених садржаја, а у зависности  од потреба 

ученика, могу бити обрађене и неке друге теме. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Техничко и информатичко образовање 

Циљ и задаци наставе : усвајање елементарних техничких знања која су потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву; оспособљавање ученика за примену усвојених техничких знања у 

решавању разноврсних задатака;  

 

Садржаји:       

Техничко цртање у машинству       

Информатичке технологије        

Материјала             

Технологија обраде материјала       

Машине и механизми        

Роботика          

Енергетика          

 

     

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик                                  

Циљ и задаци наставе : усвајање и презентовање основних знања на задате теме. 

 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Повторяем 

 

 

2. Семейные   будни и  праздники 

 

 

3. Где лучше  жить : в  городе или  деревне ? 

 

 

4. Как живёт  молодёжь? 

 

Додатак  

 

- Сказать о себе и своей семье  

- Написать маленькое сочинение  

 

- Поговорить  щ семейных праздниках  

-Выбрать лучший праздник  

 

- Выбрать между городом и деревни и  

  написать  сочинение  

 

-Рассказать о первой любви 

 

Уколико ученици нису довољно савладали 

градиво ,додатно ће се са њима радити . 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

Циљ и задаци наставе :  је да : ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика и  

упознају додатне садржаје из наведених области. 

 

Садржаји: 

Наставна област: Језик 

Граматика 

Вежбе у правилном акцентовању 

Анализа реченица и синтагми 

Активне и пасивне реченице 

Наставна област: Књижевност 

Композиција књижевног дела 

Лирска песма  по избору ученика 

Драмско дело по избору ученика 

Драма и позориште 

Домаћи филм са посебним акцентом на визуелним и акустичким ефектима 

Наставна област: Култура изражавања 

Писмено и усмено изражавање 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

Циљ и задаци наставе :  је: усавршавање граматичких области; п роширивање вокабулара предвиђеног за 

овај узраст; усавршавање конверзације на циљном језику 

 

Садржаји: 

Tenses  

Conditional Sentences Types 1, 2 

The Passive Voice 

Reported Speech 

Articles - Revision  

Adjectives - Revision 

Nouns - Revision 

Pronouns - Revision 

Prepositions – Revision 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

Циљ и задаци наставе :: да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и 

токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код 

ученика.Разумевање појма „нови век“ и основних одлика тог периода. Сицање знања о личностима које 

су обележиле период од краја 15. века до краја 19. века.Упознавање културних и научних достигнућа 

новог века.Стицање знања о личностима које су обележиле период националне историје од краја 15. века 

до краја 19. Века. Упознавање културних достигнућа Срба у периоду новог века 

 

Садржаји: 

Становници новог континента.  

Наши народи под Турском  влашћу.  

Арсеније Чарнојевић.  
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Америчка револуција.  

Истакнуте личности француске револуције.  

Карађорђе 

Милош Обреновић 

Уставобранитељи 

Михаило Обреновић 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

Циљ и задаци наставе : је  продубљивање и проширивање знања из географије  изван оквира редовне 

наставе. 

Садржаји: 

Природногеографске каратктеристике Азије. 

Географски преглед Југозападне Азије. 

Географски преглед Јужне Азије. 

Географски преглед Северне Африке.  

Географски преглед Западне и Централне Африке. 

Природногеографске карактеристике. 

Северне Америке: природне зоне и воде 

Природно географске карактеристике Јужне Америке.  

Демографска обележја и економске карактеристике Аустралије.  

Откриће и истраживање поларних области. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физика 

Садржаји: 
1. Решавање проблема кретања тела са константним убрзањем 

2. Графичко решавање проблема код равномерно променљивог кретања и њихова примена 

3. Равномерно променљиво кретање – средња брзина 

4. Графичко решавање проблема код равномерно променљивог кретања и њихова примена 

5. Израчунавање пута код равномерно убрзаног кретања када је дат график брзине 

6. Решавање задатака са општинског такмичења 

7. Кретање тела у гравитационом пољу- сложени задаци 

8. Примери за примену Њутнових закона динамике 

9. Тела на стрмој равни 

10. Решавње проблема везаних за слагање и разлагање сила 

11. Решавање задатака са међуопштинског такмичења 

12. Сила трења и коефицијент трења- сложени задаци 

13. Решавање тестова- сложени задаци 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

Циљ и задаци наставе : је  продубљивање и проширивање математичких знања изван оквира редовне 

наставе. 

 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ПРОГРАМА  

   Реални бројеви 

 

 

 

 

 

 

Питагорина 

теорема и њена 

примена 

 

Полиноми 

 

Правилни 

многоугао 

Круг 

 

 

Сличности 

 

Елементи 

комбинаторике 

Задаци са 

такмичења 

Квадрат рационалног броја,решење једначине х2=а, (а> 0). 

Квадратни корен. 

Аритметички корен, једнакост √а =/а/. Употреба таблица 

квадрата и квадратних корена. Ирационалан број. Скуп 

реалних бројева. Реални бројеви и бројевна права. Децимални 

запис реалног броја. Приближна вредност реалног 

броја.Основна својства операција с реалим бројевима 

Питагорина теорема. Важне примене Питагорине теореме 

на сложеније геометријске фигуре. Конструкција тачака на 

бројевној правој које одговарају бројевима √2, √ 3, √5, итд. 

Квадрат бинома и разлика квадрата и примене. 

Растављање полинома на чиниоце. 

Правилни многуглови-појам,својстваи конструкције. Обим 

и површина  правилног многоугла 

Централни и периферијски угао у кругу. Обим круга 

Дужина кружног лука. Површина круга, кружног исечке и 

кружног прстена 

Троуглови са једнаким угловима – слични троуглови. 

Примена сличности 

Пермутације. Комбинације. Варијације 

Решавање одабраних задатака са математичких такмичења 

    

Посматрање 

Описивање 

Процењивање 

Груписање 

Праћење; 

Бележење 

Сакупљање; 

Увиђање 

Анализа; 

Синтеза 

Индуктивно и 

дедуктивно 

закључивање 

  

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија  

Циљ и задаци наставе : да ученици: стекну основне појмове о живом свету,његовом историјском развоју, 

упознају законитости који владају у живом свету, развијају способности критичког мишљења и 

објективности, развијају љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, 

развијају хигијенске навике и здравствену културу. 

 

Садржаји: 

Митоза и мејоза 

Наслеђивање – гени 

Детаљније упознавање грађе и функције нервног система 

Чулни органи – критеријски тест 

Систем органа за варење – улога ензима 

Болести и повреде човека – прва помоћ 

Болести зависности и сида 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија 

 
Циљ и задаци наставе :су да обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије и 

планиран је према предвиђеним наставним темама редовне наставе до 36  часова годишње. 

Оријентациони садржаји програма за седми разред: 

 

Садржаји: 

1. Хемија и њен значај 

Развој хемије као науке. Хемија у савременом животу. Мерења у хемији: мерење масе и запремине. 

2. Основни хемијски појмови 

Методе раздвајања смеша. Раздвајање чврсто-чврсте смеше натријум-хлорида и јода сублимацијом и 

селективним растварањем. 

3. Структура супстанце 

Структура атома.Електронска конфигурација.Грађење модела атома.Могуће и немогуће хемијске 

везе.Грађење модела молекула. 

 4. Хомогене смеше и раствори 

Експериментална провера снижења температуре мржњења раствора натријум-хлорида у односу на воду. 

Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку разблаживања раствора и у поступку мешања 

раствора различитог садржаја. 

5. Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина 

Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и броја честица. 

Израчунавање масеног елементарног процент-ног састава једињења. Топлотни ефекти при физичким и 

хемијским променама супстанци: егзотермне и ендотермне реакције. 

Напомена: У оквиру додатне наставе, осим предложених садржаја, а у зависности  од интерсовања ученика, 

могу бити обрађене и неке друге теме. 

 

     
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик 

                                    

Циљ и задаци наставе : Упознавање са додатним материјалом и његово усвајање. Усвајање нових 

,интересантних појмова, речи, граматичких правила, конверзације. 

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Семья и  друзья 

 

 

 

 

2. Семейные  будни и праздники 

3. Родители и дети 

 

4. Город или  деревня  

 

 

 

 

5. Молодёжь  

 

 

 

 

 

Моя автобиграфия -представљање себе, разговор о 

породици  и пријатељима ,   

 представљање других 

-Мой город - разговор о родном месту  

-Разговор о летњем распусту  

-Как наша семья празднует ? -  

  -живот у породици  

  - разговор о породичним традицијама  

-Разговор о односу између младих и њихових  

  родитеља .  

 -Изражавање слагања и неслагања  

 -Изношење свог мишљења .  

 - Навођење предности и мана живота у  граду и на селу.  

 -дуги и кратки облици придева  

 -резервација хотелске собе  и информисањ о смештају.  

 -разговор о очекивањима приликом размен  ученика  

-Описивање и поређење интересовања  

 младих  у Србији и Русији . 

 -Разговор  о књизи или филму  

 -Размена мишљења о проблемима младих  

   и предлози за њихова решења.  
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ОСМИ РАЗРЕД
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК          

                                    

Циљ и задаци предмета : Развијање љубави према матерњем језику;упознавање језичких појава и појмова;овладавање нормативном 

граматиком, стилским могућностима српског језика,оспособљавање за успешно служење књижевним језиком. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ПРОГРАМА  

Кад се сретну сан и 

јава 

 

Савиним стопама 

 

 

 

Земља тврда а небо 

високо 

 

 

Говорите о љубави, 

то је већ помало 

волети 

 

Усправна земља 

 

 

 

 

Цео свет је позорница 

 

 

 

 

Мрвица детињства 

 

 

Кућа насред пута 

  17 

 

 

    16 

 

 

 

   17 

 

 

 

   16 

 

 

 

   18 

 

 

 

 

  18 

 

 

 

 

  17 

 

 

   17 

Књижевност(Народне баладе), 

Граматика(Историја српског језика) 

Kњижевност(Народна епска поезија, 

Домаћа и школска лектира), 

Граматика(Грађење речи,правопис), 

Писани и домаћи задаци 

Књижевност(Школска лектира), 

Граматика(Стилска изражајна средства, 

Зависне реченице,акценат) 

 

Књижевност(школска лектира,народна 

лирика), 

Граматика(Зависне реченице) 

Писмени и домаћи задаци 

 

Књижевност(Свети сава у народној и 

уметничкој књижевности), 

Граматика(Зависне реченице) 

 

Књижевност(Домаћа и школска 

лектира,функционални стилови) 

Граматика(Служба речи) 

Књижевност(Домаћа и школска 

лектира,драма), 

Граматика(Глаголски 

облици,акценат,правопис) 

Књижевност(Домаћа и школска лектира), 

Граматика(Падежи), 

Писмени и домаћи задаци 

Историја, 

Географија, 

Историја, 

Географија, 

Ликовна 

култура 

 

Историја, 

Географија, 

Верска настава 

 

Историја, 

Географија 

 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и му-

зичка култура 

 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и му- 

зичка култура 

Историја, 

Географија, 

Верска настава 

 

Историја, 

Географија 

Сј.1.1.1. 

Сј.1.1.3-8. 

Сј.1.2.1-8. 

Сј.1.3.1-11. 

Сј.1.3.12-16. 

Сј.1.4.1-7. 

Сј.2.1.2-7. 

Сј.2.2.1-5. 

Сј.2.3.1-11. 

Сј.2.4.1-8. 

Сј.3.1.1-4. 

Сј.3.2.1-5. 

Сј.3.3.1-8. 

Сј.3.4.1-7. 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

 

монолошко-

дијалошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

вербална, 

комбинована, 

метода графичких 

радова… 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

  

Циљ и задаци предмета стицањe базичне језичке писмености; овладавање комуникативним вештинама и савладавање методе учења страног 

језика 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛА

-ЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

 

 

 

 

 

 

Књижев

ност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    68 

 

Међуљудски односи 

Животна средина 

Школа 

Славне личности 

Знаменитости 

Традиција и обичаји 

Здравље 

Живот у граду и на селу 

Професионална оријентација 

 

 

 

 

 

 

Ученик треба да: примењује 

компензационе стратегије тако што 

усмерава пажњу  на оно што разуме, 

покушава да одгонетне значење на основу 

контекста, обраћа пажњу на невербалне 

елементе и тражи значење у речнику; 

препознаје интонације које исказују 

различита емотивна стања и имплицитне 

намере саговорника; разуме рекламе, 

радио и ТВ емисије блиске 

интересовањима ученика; спонтано ступа 

у разговор у оквиру обрађене тематике и 

говорних чинова; савлада технике и 

правила читања и писања; да уме да пише 

кратке саставе као и свој curriculum vitae. 

 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

Рад у пару 

 

Индивидуални 

 

Вербално 

текстуална: рад 

на тексту,  

 

дијалог, 

 

 монолог 

 

Илустративна 

 

 Демонстративна 

 

 CD 

 

Семинарски 

радови ученика 

 

 

 

 

 

 

Језик 

 Сложени придеви и сложене именице; 

грађење придева и именица. Глаголи: Тhe 

Past Perfect Tens.Ииндиректни говор: 

искази и питања; пасив (The Present 

Simple, the Past Simple Tense, the Present 

Perfect Tense, the Future Tense); the Future 

Continuous Tense; модални глаголи – 

спекулисање о садашњим догађајима (He 

may be…) и спекулисање о прошлим 

догађајима (He may have been). Први, 

други и трећи кондиционал; фразални 

глаголи. Бројеви: велики бројеви (million, 

billion), читање разломака (a half), давање 

бројчаних процена (nearly 60 %). 

Српски 

језик 

Ученик треба да: препознаје и користи 

граматичке садржаје предвиђене 

наставним програмом; уме да користи 

језик у складу са нивоом формалности 

комукикативне ситуације: изрази 

забрану или да одреагује на забрану; 

изрази своје мишљење; искаже 

извињење и оправдање; опише лица и 

предмете; пружи информацију о себи 

и затражи информацију о другима. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци предмета јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета.  развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, 

облика, боја;  стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају 

њихова визуелна и ликовна својства;  развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за 

увођење у визуелно мишљење;  развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и 

животу;  развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;  подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за 

посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;  стварање услова да 

се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;  омогућавање  разумевања  и позитивног  

емоционалног  става  према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности;   развијање способности за препознавање 

основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.   

 

ТЕМА 

 

Број 

часо

ва 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВА-

РИВАЊАПРОГР. 

Слободно 

компоновање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуелна 

метафо-рика 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

Акционо сликање 

 

 

 

Ритмичко-хармонијска 

композиција чистог односа 

боје и форме 

 

Систем низања скупова 

тачака, линија, боја, облика 

волумена према одређеној 

схеми  

Слободно компоновање 

 

 

 

 

 

Амблем, симбол, знак, 

персонификација, алегорије, 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија, српски 

језик 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија, српски 

језик 

 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.  л.к. 1.1.3. л.к. 1.2.1. 

л.к. 1.3.1.  л.к. 1.3.2.  л.к. 1.3.3. л.к.1.3.4. 

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.   л.к. 2.2.1. л.к.2.2.2. 

л.к. 2.3.1   л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1. 

л.к. 3.2.2.  л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4.  л.к. 3.3.1. 

л.к. 3.3.2.  л.к.3.3.3. 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 
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и споразу-

мевање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контраст, 

јединство и 

доминанта у 

простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

хералдика, боја, облик као 

симбол, пиктoграми... 

 

Визуелна метафорика - 

вежбање 

 

 

 

 

 

Контраст као средство 

ликовног израза 

 

 

 

Јединство као основна 

вредност композиције 

 

 

 

 

Статично и динамично 

јединство 

 

 

 

Јединство и равнотежа 

 

 

 

Јединство израза 

 

 

 

 

Сродност ликовних 

вредности 

 

уметности, 

биологија, српски 

језик 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија, српски 

језик 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија, српски 

језик 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к. 1.1.2.  л.к. 1.1.3.  л.к. 1.2.1. 

л.к. 1.3.1.  л.к. 1.3.2.  л.к. 1.3.3.  л.к.1.3.4. 

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.   л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 2.3.1   л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1. 

л.к. 3.2.2.  л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4.   л.к. 3.3.1. 

л.к. 3.3.2.  л.к.3.3.3. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

 

 л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 

1.2.1.  л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  

л.к.2.2.2. л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  

л.к. 3.2.2. л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 
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Слободно 

компоно-вање 

и фантасти-ка 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Доминанта као услов за 

повезивање разнородних 

елемената 

 

 

Контраст, јединство и 

доминанта у простору – 

вежбање 

 

 

 

 

Реални облици у нереалним 

односима 

 

 

 

Слободно компоновање и 

фантастика - вежбање 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија, српски 

језик 

 

 

 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности, 

биологија, српски 

језик 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1.  л.к.1.1.2.  л.к.1.1.3.   л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.   л.к.2.1.2.  л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.  л.к. 3.2.1.  л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1. л.к. 1.1.2.  л.к. 1.1.3.  л.к. 1.2.1. 

л.к. 1.3.1. л.к. 1.3.2.  л.к. 1.3.3.  л.к.1.3.4. 

л.к.2.1.1.  л.к.2.1.2.   л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 2.3.1  л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1. 

л.к. 3.2.2. л.к. 3.2.3.  л.к.3.2.4.   л.к. 3.3.1. 

л.к. 3.3.2.  л.к.3.3.3. 

 

л.к. 1.1.1. л.к. 1.1.2. л.к. 1.1.3. л.к. 1.2.1.  

л.к.2.1.1.  л.к.2.1.2. л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 3.1.1. л.к.3.1.2. л.к. 3.2.1. л.к. 3.2.2. 

л.к. 3.2.3. л.к.3.2.4. 

 

л.к. 1.1.1. л.к. 1.1.2.  л.к. 1.1.3.  л.к. 1.2.1. 

л.к. 1.3.1. л.к. 1.3.2.  л.к. 1.3.3.  л.к.1.3.4. 

л.к.2.1.1.  л.к.2.1.2.   л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. 

л.к. 2.3.1  л.к. 3.1.1.  л.к.3.1.2.   л.к. 3.2.1. 

л.к. 3.2.2. л.к. 3.2.3.  л.к. 3.2.4.  л.к. 3.3.1. 

л.к. 3.3.2. л.к.3.3.3. 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки, 

демонстративни 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци предмета :  

- стицање знања о музици различитих епоха;  

- развијање способности извођења музике (певање/свирање);  

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике;  

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);  

- даље упознавање изражајних средстава музичке уметности;  

- оформити и неговати рад школског ансамбла.  
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ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

 НАЧИН ОСТВА-   

  РИВАЊА ПРОГ. 

1. 

Слушање 

музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Извођење 

музике 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Стварање 

музике 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

У области СЛУШАЊА МУЗИКЕ ученик уме на основу слушања 

музичких примера да именује 

- музичке изражајне елементе;  

- извођачки састав;  

- музичке жанрове;  

- српски музички фолклор.   

- опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство 

опажених музичких елемената (нпр. узбуркана мелодија као 

 резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике,  

интервалске структуре);  

- препозна структуру одређеног музичког жанра;  

- структуралном и драматуршком димензијом звучног примера;  

- жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера;  

- контекстом настанка и применом различитих облика музичког 

фолклора.  

- пева једноставне дечје, народне или популарне композиције;   

- изводи једноставне дечје, народне или популарне композиције на бар 

једном инструменту;  

- изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем, као солиста 

и у школским ансамблима;  

- свира на инструменатима Орфовог инструментаријума;  

- свира на фрулици, мелодици, тамбури, гитари и другим доступним 

инструментима;  

- свира примере из музичке литературе.  

У области МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ученик уме да:  

- направи музичке инструменте, користећи предмете из окружења;  

- осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела;  

- изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на 

направљеним музичким инструментима;  

- учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски конте.;  

- осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге 

задате музичке инструменте;  

- импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и 

мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова;  

- осмисли музику за школску представу, приредбу, перформанс;  

- импровизује мелодије на задати текст.  

 

српски језик 

 

 

 

 

 

ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

историја 

 

 

 

 

 

 

 

српски језик 

 

 

 

 

 

 

ликовна 

култура 

 

1.1.1 

1.1.2 

 

 2.1.1. 

 2.1.2. 

 2.1.3. 

 

 3.1.1. 

             3.1.4. 

3.1.3 

 3.1.2. 

 

 

 

 

Исходи 

 

Познавање и 

разликовање 

музичких епоха као 

и њихових 

представника. 

Поседовање знања у 

смислу познавања 

сложенијих 

музичких записа, 

као и сазнање о 

историји музике 

начег народа. 

Креативна израда и 

импровизација 

музичких целина на 

задати текст 

 

- вербална, 

 

демонстративна 

метода, 

 

практичан рад, 

 

рад на тексту, 

 

 

 

Oблици рада су: 

 

индивидуални, 

 

групни, 

 

фронтални. 

 

 

Наставна 

средства су:  

табла 

 

,инструмент, 

 

цд плејер 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА  

    

Циљ и задаци предмета : да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као 

и развијање историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског 

простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код 

ученика. стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, 

улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, 

културну...).  

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
КОРЕЛАЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

Свет крајем 19. и 

почетком 20. века 

 

 

6 

 

Међународни односи 

крајем 19. и почетком 

20. века 

Промене у привреди и 

друштву крајем 19. и 

почетком 20. века 

Балкан и велике силе 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

ИС.1.1.2.; ИС.1.1.4.; ИС.1.1.5.; 

ИС.1.1.6.; ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.;  

ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.; ИС.1.2.2.; 

ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.; ИС.1.2.7.; 

ИС.1.2.8.; ИС.2.1.1.; ИС.2.1.2.; 

ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; 

ИС.2.2.1.; ИС.2.2.2.; ИС.2.2.3.; 

ИС.2.2.4.; ИС.2.2.5.; ИС.3.1.1.; 

ИС.3.1.2.; ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; 

ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.; ИС.3.2.1.; 

ИС.3.2.2.; ИС.3.2.3.; ИС.3.2.4.; 

ИС.3.2.5.; ИС.3.2.6. 

ФронталанИндивидуални, 

Групни, Комбиновани 

Монолошка, Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Србија, Црна Гора 

и срби у 

хабзбуршком и 

османском царству 

од берлинског 

конгреса до првог 

светског рата 

 

 

14 

Србија од 1878. до 1903. 

Године. Србија од 1903. 

до 1912. Године. Црна 

Гора крајем 19. века и 

почетком 20. Века. Срби 

у Хабзбуршкој 

монархији. Босна и 

Херцеговина под 

аустроугарском влашћу 

Срби у Османском 

Царству 

Балкански ратови. 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

ИС.1.1.4.;  ИС.1.1.5.; ИС.1.1.7.; 

ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;  ИС.1.2.1.; 

ИС.1.2.2.;  ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.; 

ИС.1.2.7; ИС.1.2.8.; ИС.2.1.1.; 

ИС.2.1.2.; ИС.2.1.5.; ИС.2.2.1.; 

ИС.2.2.2.; ИС.2.2.3.; ИС.2.2.4.; 

ИС.2.2.5.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.;  ИС.3.2.1.; ИС.3.2.2.; 

ИС.3.2.3., ИС.3.2.4.; ИС.3.2.5.; 

ИС.3.2.6.;               ИС.3.2.7. 

Фронталан,Индивидуални, 

Групни,Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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Први светски рат и 

револуције у 

Русији и Европи 

 

 

6 

 

Први светски рат 

Човек у рату- лично и 

колективно искуство 

Револуције у Русији 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

ИС.1.1.4.; ИС.1.1.5.; ИС.1.1.6.; 

ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.;ИС.1.1.10.; 

ИС.1.2.1.; ИС.1.2.2.; ИС.1.2.3.; 

ИС.1.2.4.; ИС.1.2.5.;  ИС.1.2.6.; 

ИС.1.2.7.; ИС.1.2.8.; ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2.; ИС.2.1.3;  

ИС.2.1.4.; ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; 

ИС.2.2.2.;ИС.2.2.3.;ИС.2.2.4.; 

ИС.2.2.5.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.; ИС.3.2.1.;  ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3.; ИС.3.2.4.; ИС.3.2.5.; 

ИС.3.2.6 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Србија и Црна Гора 

у првом светском 

рату 

6 

Србија и Црна Гора у 

Великом рату 

Искорак ка 

Југославији 

 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

    ИС.1.1.4.; ИС.1.1.5.; ИС.1.1.7.;       

ИС.1.1.9.;ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2.; ИС.1.2.3.; ИС.1.2.4.;       

ИС.1.2.7;  ИС.1.2.8.; ИС.2.1.1.; 

ИС.2.1.2.; ИС.2.1.5.; ИС.2.2.1.;       

ИС.2.2.2.; ИС.2.2.3.; ИС.2.2.4.; 

ИС.2.2.5.; ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.;       

ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.; ИС.3.2.1.; ИС.3.2.2.;       

ИС.3.2.3., ИС.3.2.4.; ИС.3.2.5.; 

ИС.3.2.6.;  ИС.3.2.7. 

ФронталанИндивидуални, 

Групни, Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

ДискусијаИсторијска карта 

Компјутерске презентације 

Свет између првог 

и другог светског 

рата 

5 

Прилике у свету после 

Првог светског рата 

Економске, културне и 

друштвене прилике у 

међуратној Европи 

Свет између 

демократије и 

тоталитаризма 

Свет на путу ка новом 

рату 

 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

ИС.1.1.4.;  ИС.1.1.5.;  ИС.1.1.6.; 

ИС.1.1.8.;  ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;  

ИС.1.2.1.; ИС.1.2.2.; ИС.1.2.3.; 

ИС.1.2.4.; ИС.1.2.5.; ИС.1.2.6.; 

ИС.1.2.7.; ИС.1.2.8.; ИС.2.1.1.; 

ИС.2.1.2.;  ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.; 

ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.2.2.2.; 

ИС.2.2.3.; ИС.2.2.4.; ИС.2.2.5.; 

ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.3.; 

ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.;  

ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.; 

ИС.3.2.1.;  ИС.3.2.2.; ИС.3.2.3.; 

ИС.3.2.4.;   ИС.3.2.5.; ИС.3.2.6. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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Југословенска 

краљевина 
5 

Краљевина Срба, 

Хрвата и Словенаца 

1918.-1929. 

Југославија 1929.-

1941. године 

Југословенски 

културни простор 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

ИС.1.1.4.;  ИС.1.1.5.; ИС.1.1.7.; 

ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10; ИС.1.2.1.; 

ИС.1.2.2.; ИС.1.2.3.;  ИС.1.2.4.;   

ИС.1.2.7;  ИС.1.2.8.;  ИС.2.1.1.; 

ИС.2.1.2.; ИС.2.1.5.;  ИС.2.2.1.; 

ИС.2.2.2.; ИС.2.2.3.;  ИС.2.2.4.; 

ИС.2.2.5.; ИС.3.1.1.;  ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.;  ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.; ИС.3.2.1.;  ИС.3.2.2.; 

ИС.3.2.3., ИС.3.2.4.;  ИС.3.2.5.; 

ИС.3.2.6.; ИС.3.2.7. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Други светски рат 5 

Доминација сила 

осовине и преломне 

године 1939-1941-

1943. Победа 

антифашистичке 

коалиције. Последице 

и резултати Другог 

светског рата. 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

ИС.1.1.4.;  ИС.1.1.5.;  ИС.1.1.6.;          

ИС.1.1.8.;  ИС.1.1.9.;  ИС.1.1.10.; 

ИС.1.2.1.;  ИС.1.2.2.;  ИС.1.2.3.;          

ИС.1.2.4.;  ИС.1.2.5.;  ИС.1.2.6.; 

ИС.1.2.7.;  ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1.;  ИС.2.1.2.;  ИС.2.1.3.;         

ИС.2.1.4.;  ИС.2.1.6.;  ИС.2.2.1.; 

ИС.2.2.2.;  ИС.2.2.3.;  ИС.2.2.4.;         

ИС.2.2.5.;  ИС.3.1.1.;  ИС.3.1.2.; 

ИС.3.1.3.;  ИС.3.1.4.;  ИС.3.1.5.;         

ИС.3.1.6.;  ИС.3.1.4.;  ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.;  ИС.3.2.1.;  ИС.3.2.2.;         

ИС.3.2.3.;  ИС.3.2.4.;  ИС.3.2.5.;        

 ИС.3.2.6. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Југослававија у 

другом светском 

рату 

8 

Априлски рат и 

последице пораза. 

Отпор, устанак и 

грађански рат, 

Југословенско 

ратиште и завршна 

фаза рата 1943-1945. 

Биланс рата и 

допринос Југославије 

победи 

антифашистичке 

коалиције. 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

ИС.1.1.4.;  ИС.1.1.5.;    ИС.1.1.7.;      

ИС.1.1.9.;  ИС.1.1.10.; ИС.1.2.1.; 

ИС.1.2.2.;  ИС.1.2.3.;   ИС.1.2.4.;      

ИС.1.2.7;   ИС.1.2.8.;   ИС.2.1.1.; 

ИС.2.1.2.;  ИС.2.1.5.;   ИС.2.2.1.;      

ИС.2.2.2.   ИС.2.2.3.    ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5.   ИС.3.1.1.    ИС.3.1.2.       

ИС.3.1.3.   ИС.3.1.4.    ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6.   ИС.3.2.1.    ИС.3.2.2.       

ИС.3.2.3.   ИС.3.2.4.    ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6.   ИС.3.2.7. 

ФронталанИндивидуални, 

Групни, Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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Свет после другог 

светског рата 
5 

Послератни свет и 

његове супротности 

Европске 

интеграцијеод идеје ка 

реализацији 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

ИС.1.1.4. ;ИС.1.1.5. ;ИС.1.1.6.;      

ИС.1.1.8.; ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;     

ИС.1.2.1.; ИС.1.2.2.; ИС.1.2.3.;      

ИС.1.2.4.; ИС.1.2.5.; ИС.1.2.6.; 

ИС.1.2.7.; ИС.1.2.8.; ИС.2.1.1.;      

ИС.2.1.2.; ИС.2.1.3.; ИС.2.1.4.; 

ИС.2.1.6.; ИС.2.2.1.; ИС.2.2.2.;        

ИС.2.2.3.; ИС.2.2.4.; ИС.2.2.5.; 

ИС.3.1.1.; ИС.3.1.2.; ИС.3.1.3.;      

ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.;  

ИС.3.1.4.; ИС.3.1.5.; ИС.3.1.6.;      

ИС.3.2.1.; ИС.3.2.2.; ИС.3.2.3.; 

ИС.3.2.4.; ИС.3.2.5.; ИС.3.2.6. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 

Југославија после 

другог светског 

рата 

8 

Нова власт 

Друштвени, 

економски, политички 

и културни развој- 

главни процеси и 

проблеми 

Друштвена криза и 

пораз Југославије 

Српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

географија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

ИС.1.1.4.  ИС.1.1.5.;  ИС.1.1.7.;      

ИС.1.1.9.; ИС.1.1.10.;ИС.1.2.1.; 

ИС.1.2.2.; ИС.1.2.3.;  ИС.1.2.4.;      

ИС.1.2.7;  ИС.1.2.8.;  ИС.2.1.1.; 

ИС.2.1.2.; ИС.2.1.5.;  ИС.2.2.1.;      

ИС.2.2.2.; ИС.2.2.3.;  ИС.2.2.4.;  

ИС.2.2.5.; ИС.3.1.1.;  ИС.3.1.2.;      

ИС.3.1.3.; ИС.3.1.4.;  ИС.3.1.5.; 

ИС.3.1.6.; ИС.3.2.1.;  ИС.3.2.2.;      

ИС.3.2.3., ИС.3.2.4.;  ИС.3.2.5.; 

ИС.3.2.6.; ИС.3.2.7. 

Фронталан 

Индивидуални, Групни, 

Комбиновани 

Монолошка 

Дијалошка 

Текст-метода 

Илустративно-демонстративна 

метода, Решавање проблема 

Игровне активности 

Слушање, Анализа, Синтеза, 

Увиђање, Посматрање, 

Дискусија 

Историјска карта 

Компјутерске презентације 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ и задаци предмета :упознавање  и разумевање појава процеса  у географском  омотачу земље и у непосредном окружењу картографско 

описмењавање и употреба  географских карата у свакодневном  животу развијање географског  мишљења  заснованог на повезаности и 

међуусловљености  географских појава  и процеса у простору и времену 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДА-

РДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Увод 2 Увод у програмске садржаје Географија 7 
Г.Е.1.1.1 

Г.Е.1.1.3 

Фронтални; Индивидуални 

Вербално-текстовна 

  Илустративно-демонстративна 

Уџбеник; Илустрације 

Енциклопедије 

Географски 

положај, 

границе и 

величина 

Републике 

Србије 

2 

Политичко-географски положај 

Границе 

Величина 

Математика  

познавање 

природе 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3. 

Г.Е.2.1.2. 

Г.Е.2.1.1. 

Г.Е.2.1.3. 

Г.Е.2.1.4. 

Г.Е.3.1.1. 

Г.Е.3.4.1 

Фронтални; Индивидуални 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Практ. Радова; рад у групи 

географска карта, образовни 

софтвери, нема карта, илустрације 

Природне 

одлике 
26 

Постанак и еволуција главних рељефни 

целина. Панонска рељефна целина. Јужни 

обод Панонске низије.  Планинска рељефна 

целина. Географск положај, основне одлике, 

подела и значај. Родопска маса. Западна зона 

веначаних планина. Источна зона веначаних 

планина. Клима. Воде Србије. 

Историја 

познавање 

природе 

Географија 

пети разред 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3 

Г.Е.1.4.1. 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3 

Г.Е.2.1.1. 

Фронтални; Индивидуални 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Практ. Радова; рад у групи 

географска карта, образовни 

софтвери, нема карта, илустрације 

Становништво 

и насеља 
8 

Основне одлике 

Народи и етничке заједнице 

Структура становништва 

Миграције. Насеља 

Београд – главни град 

Историја 

познавање 

природе 

Географија 

шести разред 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3 

Г.Е.2.1.2. 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.2.1.3. 

Г.Е.1.1.1.  

Г.Е.1.1.3. 

Г.Е 2.1.3.  

Г.Е.2.4.1.  

Г.Е.3.1.1.  

Г.Е.3.4.1. 

Фронтални 

Индивидуални 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Практ. радова 

рад у групи 

географска карта, образовни 

софтвери, нема карта, илустрације 
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Привреда 

Републике 

Србије 

16 

Основне одлике и подела. Пољопривреда. 

Гране пољопривреде. Шумарство. 

Енергетика. Рударство. Индустрија. Тешка 

индустрија. Електроиндустрија. Хемијска 

индустриј и индустрија немтала и 

грађевинског материјала. Лака индустрија.  

Саобраћај. Трговина. Туризам 

Историја 

познавање 

природе 

Географија 

шести разред 

Г.Е.1.1.1  

Г.Е.1.1.3.  

Г.Е.1.3.1.  

Г.Е.1.4.1.  

Г.Е.2.1.3. 

Г.Е.2.1.4. 

Г.Е.2.3.1.  

Г.Е.3.3.1.  

Г.Е.3.4.1. 

Фронтални; Индивидуални 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Практ. Радова; рад у групи 

географска карта, образовни 

софтвери, нема карта, илустрације 

 

Завичајна 

географија 
6 

Географски положај, величина, простирање 

завичаја у оквиру Републике Србије. 

Природне одлике завичаја. Врсте и изглед 

насеља. Становништво 

Главне привредне делатности и гране. 

Перспективе развоја 

Историја 

познавање 

природе 

Географија 

шести разред 

Г.Е.1.3.2.  

Г.Е.2.4.1.  

Г.Е.3.3.2.  

Г.Е.3.4.1 

Фронтални; Индивидуални 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Практ. Радова; рад у групи 

географска карта, образовни 

софтвери, нема карта, илустрације 

Срби ван 

граница 

Републике 

Србије 

4 

Срби у државама насталим распадом 

Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије. Срби у Европским земљама 

Срби у прекоокеанским земљама. 

Историја 

познавање 

природе 

Географија 

шести разред 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3. 

Г.Е.1.4.1. 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3 

Г.Е.2.1.1. 

Фронтални 

Индивидуални 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Практ. радова 

рад у групи 

географска карта, образовни 

софтвери, нема карта, илустрације 

Србија у     

савременим                 

интеграци-

јским 

процесима 

3 

Значај интеграцијских процеса у Европу и 

савременом свету 

Сарадња наше земље са другим државама и 

међународним организацијама 

Историја 

познавање 

природе 

Географија 

шести разред 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3 

Г.Е.2.1.2. 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.2.1.3 

Г.Е.1.1.1. 

Г.Е.1.1.3. 

Г.Е 2.1.3.  

Г.Е.2.4.1.  

Г.Е.3.1.1. 

Г.Е.3.4.1 

Фронтални 

Индивидуални 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 

Практ. радова 

рад у групи 

географска карта, образовни 

софтвери, нема карта, илустрације 

Фронтални 

Систематизација 2 Годишња систематизација наставног градива   

Фронтални; Индивидуални 

Вербално-текстовна 

Илустративно-демонстративна 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

 

      Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 

природне појаве и основне законе природе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање 

и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама 

кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду.  

 

        Задаци наставе физике су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани  

- развијање функционалне писмености,  

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици,  

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона  

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања,  

- подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког мишљења,  

- развијање вештине јасног и прецизног изражавања,  

- развијање логичког и апстрактног мишљења,  

- разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења,  

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја,  

- развијање способности за примену знања из физике,  

- уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне    средине,  

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи,  

 Оперативни задаци  

 - разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура, рад, 

енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и магнетног поља ... ),  

- уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља...  

- разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна њихове карактеристике,  

- зна основне карактеристике звука и светлости,  

- зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи,  

- разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и 

обрнуто,  

- примењује законе одржања (масе, енергије, количинe наелектрисања),  

- зна услове за настанак струје и Омов закон,  

- прави разлику између температуре и топлоте,  

- уме да рукује мерним инструментима,  

- користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине 
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ТЕМА 
 Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛА-

ЦИЈА 
СТАНДАРДИ 

НАЧИНИ ОСТВАРИ-

ВАЊА ПРОГРАМА 

Увод  4. Иницијални тест - - Писмена провера 

Осцилато

рно и 

таласно 

кретање 

8 

1. Осцилаторно кретање (осциловање тела 

обешеног о опругу, осциловање 

куглице клатна). Појмови и величине 

којима се описује осциловање тела 

(амплитуда, период, фреквенција). 

2. Закон о одржању механичке енергије 

при осциловању тела.   

3. Таласно кретање (механички талас). 

Основни параметри којима се описује 

таласно кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина).  

4. Звук. Карактеристике звука и звучна 

резонанција.  

Математика  

ФИ.1.1.1.       ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.3.       ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2.       ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4.       ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6.       ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2.        ФИ.2.1.1.      

ФИ.2.1.2.        ФИ.2.2.2.      

ФИ.2.2.3.        ФИ.2.4.1.      

ФИ.2.4.3.       ФИ.2.4.4.      

ФИ.2.5.1.        ФИ.2.6.1.      

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3.      ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2.      ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.2.2.      ФИ.3.2.3. 

ФИ.3.2.4.      ФИ.3.2.5. 

ФИ.3.4.1.      ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1.      ФИ.3.7.2. 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних огледа 

- Оцена активности на 

часу 

- Домаћи задаци 

Светлосне 

појаве  
14 

1. Светлост (основни појмови).  

2. Праволинијско простирање 

светлости (сенка и полусенка, 

помрачење Сунца и Месеца  

3. Закон одбијања светлости.  

4. Равна и сферна огледала и 

конструкција ликова предмета. 

5. Брзина светлости у различитим 

срединама. Индекс преламања и закон 

преламања светлости. Тотална 

рефлексија.  

6. Преламање светлости кроз призму и 

сочива.  

7. Одређивање положаја ликова код 

сочива.  

8. Оптички инструменти. Лупа и 

микроскоп. 

Биологија  

( грађа 

ока) 

ФИ.1.2.1.      ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1.      ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3.      ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5.      ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1.      ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.4.3.      ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3.      ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2.      ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.2.5.      ФИ.3.2.6. 

ФИ.3.4.1.      ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1.      ФИ.3.7.2. 

ФИ.2.4.4. 

-  Одлазак у 

информатички кабинет  

- Израда ученичких 

презентација 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних огледа 

- Израда семинарских 

радова 

- Оцена активности на 

часу 

Домаћи задаци 



226 
 

Електрич

но поље 
10 

1. Наелектрисавање тела. Елементарна 

количина наелектрисања. Закон о 

одржању количине наелектрисања.  

2. Узајмно деловање наелектрисаних 

тела. Кулонов закон.  

3. Електрично поље (линије сила, 

хомогено и нехомогено поље).  

4. Рад силе електричног поља.  

5. Напон. Веза напона и јачине 

хомогеног електричног поља.  

6. Електричне појаве у атмосфери. 

Техничко и 

информатичк

о образовање 

ФИ.1.1.2.     ФИ.1.4.3. 

ФИ.2.3.1.     ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3.     ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.6.1.     ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних огледа 

- Оцена активности на 

часу 

Домаћи задаци 

Електрич

на струја 
19 

1. Електрична струја (једносмерна, 

наизменична). Услови за настајање 

електричне струје и извори струје 

(EMS).  

2. Мерење електричне струје и напона.   

3. Електрична отпорност проводника. 

Проводници и изолатори.  

4. Омов закон за део струјног кола. 

5. Рад и снага електричне струје. Џул-

Ленцов закон. Омов закон за цело 

струјно коло. Везивање отпорника.  

6. Електрична струја у течностима и 

гасовима.   

Техничко и 

информатичк

о образовање  

ФИ.1.3.1.     ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2.     ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.7.1.     ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.3.1.     ФИ.2.3.2. 

ФИ.2.3.3.     ФИ.2.3.4. 

ФИ.2.3.5.     ФИ.2.3.6. 

ФИ.2.4.1.     ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4.     ФИ.2.5.2. 

ФИ.2.6.1.     ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1.     ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.3.1.     ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.2.     ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1.     ФИ.3.7.2. 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних огледа 

- Извођење 

лабораторијских вежни уз 

помоћ апликације Phet 

Colorado 

- Оцена активности на 

часу 

Домаћи задаци 

Магнетно 

поље 
6 

1. Магнетно поље сталних магнета. 

Магнетно поље Земље.  

2. Магнетно поље електричне струје.  

3. Дејство магнетног поља на струјни 

проводник.  

4. Допринос Николе Тесле и Михајла 

Пупина развоју науке о 

електромагнетним појавама и њиховој 

примени. 

Техничко и 

информатичк

о образовање 

ФИ.1.1.2.     ФИ.1.3.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.2.4.1.     ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.6.1. 

- Усмена провера знања 

- Писмена провера знања 

- Извођење 

демонстрациопних огледа 

- Оцена активности на часу 

- Израда семинарских 

радова и посета 

информатичком кабинету 

Домаћи задаци 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  MATEMATИКА       

                                      

Циљ  предмета : оспособљавање ученика за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВА-

РИВАЊА 

ПРОГР. 

Сличност 

троуглова 

 

 

Тачка, права и 

раван 

 

 

Линеарне 

једначине и 

неједначине са 

једном 

непознатом 

 

 

     8 

 

 

 

    12 

 

 

 

 

   

  18 

 

 

Талесова теорема. Сличност троуглова. Примена 

сличности на правоугли троугао 

 

Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и 

равни. Однос правих мимоилазне праве. Однос праве и 

равни. Однос две равни, диедар. Ортогонална пројекција 

на раван. Нагибни угао праве према равни. Рогаљ. 

Полиедар. 

 

Основна својства једнакости. Еквивалентност једначина. 

Решавање линеарних једначина са једном непознатом. 

Основна својства неједнакости. Еквивалентност 

неједначина. Решавање једноставнијих линеарних 

неједначина са једном непознатом. Примери примене 

 

 

Техничко и 

информати-

чко 

образовање 

седми 

разред 

 

 

 

 

 

 

М.А.1.3.1.   М.А.1.3.2. 

М.А.2.3.1.   М.А.2.3.2. 

М.А.3.3.1.   М.А.3.3.2. 

М.А.1.2.1    М.А.1.2.3 

М.А.1.2.4.   М.А.2.2.1. 

М.А.2.2.2    М.А.2.2.3 

М.А.2.2.4.   М.А.3.2.1. 

М.А.3.2.2.   М.А.3.2.3 

М.А.3.2.4. 

М.А.1.3.4.   М.А.1.3.5. 

М.А.1.3.6.   М.А.2.3.4. 

М.А.2.3.5.   М.А.2.3.6. 

М.А.3.3.4.   М.А.3.3.5. 

М.А.3.3.6 

    

Посматрањ

е, 

 

описивање, 

 

бележење, 

 

сакупљање

, 

 

увиђање 

 

анализа, 

Елементи 

атомске и 

нуклеарн

е физике 

8 

1. Структура атома (језгро, 

електронски омотач). Нуклеарне силе.   

2. Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење (алфа, бета и гама 

зраци) и њихово биолошко дејство на 

биљни и животињски свет.  

3. Заштита од радиоактивног зрачења.  

4. Вештачка радиоактивност. Фисија и 

фузија. Примена нуклеарне енергије и 

радиоактивног зрачења. 

Хемија  

- Џепарди квиз 

- Израда семинарских 

радова 

- Предавања ученика 

- Писмена провера 

Физика и 

савремен

и свет 

2 
4. Утицај физике на развој других 

природних наука, медицине и 

технологије. 
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Призма 

 

Пирамида 

 

 

Линеарна 

функција 

 

 

 
Графичко 

представљање 

статистичких 

података 

 

Системи 

линарних 

јрдначина са 

две непознате  

 

 

Ваљак 

 

 

Купа 

 

 

 лопта 

   

    15 

 

    15 

 

 

 

    12 

 

 

 

 

     8 

 

 

 

 

     12 

 

 

 

 

  

    10 

 

      

     9 

 

 

    9 

 

Појам, врсте, елементи. Мрежа призме. Површина 

призме. Мерење запремине. 

Појам, врсте, елементи. Мрежа пирамиде. Површина и 

израчунавање површине. Запремина 

 

Функција и њен график. Функција дата једначином 

y=a+b. График линеарне функције, нула функција. 

Цртање и читање графика. Графичко приказивање 

података (графикони, дијаграми) табеларно и у 

координатном систему.  

Графичко представљање статистичких података у облику 

дијаграма. Рачунање средње врести и медијане. Поређење 

вредности узорка са средњом вредношћ 

 

Линеарна једначина са две непознате и њена решења. 

Појам система од две и више линеарних једначина са 2 

непознат Еквивалентност система линеарних једначина. 

Решавање система од две линеарне једначине са две 

непознате, графички приказ решења. Примена система 

линеарних једначина у решавању проблема из живота, 

геометрије, физике. 

 

Настанак, елементи, врсте. Мрежа ваљка. Површина и 

запремина правог ваљка. 

 

Настанак, елементи. Мрежа купе. Површина и 

запреминаправе купе 

 

 Сфера и лопта,пресеци лопте. Површина и запремина лопте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Физика 

М.А.1.2.1    М.А.1.2.3 

М.А.1.2.4.   М.А.2.2.1. 

М.А.2.2.2    М.А.2.2.3 

М.А.2.2.4.   М.А.3.2.1. 

М.А.3.2.2.   М.А.3.2.3 

М.А.3.2.4. 

 

 

М.А.3.5.1.   М.А.3.5.2. 

М.А.3.5.3. 

 

 

 

 

М.А.1.2.1    М.А.1.2.3 

М.А.1.2.4.   М.А.2.2.1. 

М.А.2.2.2    М.А.2.2.3 

М.А.2.2.4.   М.А.3.2.1. 

М.А.3.2.2.   М.А.3.2.3 

М.А.3.2.4. 

 

 

 

 

М.А.1.3.4.   М.А.1.3.5. 

М.А.1.3.6.   М.А.2.3.4. 

М.А.2.3.5.   М.А.2.3.6. 

М.А.3.3.4.   М.А.3.3.5. 

М.А.3.3.6. 

 

синтеза, 

 

закључива

ње, 

 

цртање. 

 

 

 

 

 

Вербална 

 

 

Демонстратив

но-

илустративна 

 

 

Истраживач

ка 

 

 

Вербално-

текстовна 

 

 

Метода 

практичних 

радова 
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НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА     

                                   

Циљ и задаци предмета : су да ученици: стекну основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју; упознају законитости који 

владају у живом свету; развијају љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу; развијају хигијенске навике и 

здравствену културу 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦ

ИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Увод 5 

Биолошка и културна еволуција 

човека. Услови живота на 

Земљи,биодиверзитет,нивои 

организације живог света. Еволуција 

човека- биодиверзитет 

биологија 

шести 

разред 

географија  

Б.И.1.1.5.     Б.И.1.3.8.   

Б.И. 2.1.4.   Б.И.1.3.9.   

Б.И. 3.1.5.   Б.И.1.3.10. 

Б.И.2.3.5.     Б.И.2.3.6. 

Б.И.1.4.1.     Б.И. 1.4.2.  

Б.И. 2.4.1     Б.И. 2.4.2.   

Б.И. 3.4.1. 

Фронтални; Индивидуални 

   Рад у ј групи 

 Вербално-текстовна 

 Илустративно-

демонстративна 

   Практич. Радови; Монолог 

Дијалог; Анализа; Синтеза 

Посматрање; Цртање 

Образовни софтвери 

Илустрације; Енциклопедије 

 

Екологија и 

животна 

средина 

 

 

20 

Предмет истраживања, историјски развој 

и значај екологије. Животна средина –

појам и компоненте. Биотоп. Биоценоза и 

њена организација. Популација. 

Еколошки фактори. Основни процеси 

који се одвијају у екосистему, односи 

исхране, пренос енергије и кружење 

материје, развој екосистема. Основни 

биоми на Земљи, биосфера. 

биологија 

пети и 

шести 

разред 

 

Б.И.3.2.1      Б.И. 3.2.2.  

Б.И. 3.2.3     Б.И.1.2.5 

Б.И.3.2.4.     Б.И.1.4.3.  

Б.И.2.4.3.     Б.И.2.4.3. 

Б.И.2.4.4.     Б.И.3.4.2 

Б.И.3.4.3      Б.И.3.4.4.  

Б.И.1.4.4.     Б.И.2.4.5. 

Б.И.2.4.6.     Б.И.2.4.7. 

Б.И.3.4.5. 
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Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема 

20 

Разноврсност и структура екосистема. 

Екосистем  копнених вода,загађивање и 

могућност заште. Екосистем мора, 

загађивање и могућност заште. Шумски 

екосистеми, угроженост и могућност 

заштите. Травни екосистени, угроженост 

и могућност заштите. Антропогени 

екосистеми, угроженост и могућност 

заштите. 

Угрожавање и заштита биодиверзитета. 

Категорије заштићених природних 

добара. 

Црвене књиге флоре и фауне. 

Угрожавање и заштита културних 

добара. Унапређивање животне средине 

– значај и могућности. 

биологија 

пети и 

шести 

разред 

Б.И.1.4.5.     Б.И.1.4.6. 

Б.И.1.4.7.     Б.И.1.4.8. 

Б.И.2.4.8.     Б.И.2.4.9. 

Б.И.3.4.6.     Б.И.3.4.7. 

Б.И.3.4.8.     Б.И.3.2.6. 

Б.И.3.2.7.     Б.И.3.2.8. 

Фронтални; Индивидуални 

   Рад у ј групи 

 Вербално-текстовна 

 Илустративно-

демонстративна 

   Практич. Радови; Монолог 

Дијалог; Анализа; Синтеза 

Посматрање; Цртање 

Образовни софтвери 

Илустрације; Енциклопедије 
Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине 

13 

Климатске промене, ефекат стаклене 

баште. Оштећење озонског омотача 

Киселе кише,сушење шума. Ерозија 

земљишта, ширење пустиња. 

Нестајање биљних и животињских 

врста 

географија 

физика 

Б.И.1.4.5.    Б.И.1.4.6. 

Б.И.1.4.7.     Б.И.1.4.8. 

Б.И.2.4.8.     Б.И.2.4.9. 

Б.И.3.4.6.     Б.И.3.4.7. 

Б.И.3.4.8.     Б.И.3.2.6. 

Б.И.3.2.7.     Б.И.3.2.8 

Животна 

средина и 

одрживи развој 

9 

Концепт одрживог развоја. Право на 

информисаност и учешће јавности у 

доношењу одлука у вези заштите 

животне средине. Природни ресурси 

– одрживо коришћрње.  

Енергетска ефикасност. Отпед и 

рециклажа. Заштита угрожених врста 

наше земље. 

 

Б.И.1.5.1.     Б.И.1.5.3. 

Б.И.1.5.4      Б.И.2.5.1. 

Б.И.3.5.1.     Б.И.1.5.7. 

Б.И.2.5.4. 

Фронтални; Индивидуални 

   Рад у ј групи 

 Вербално-текстовна 

 Илустративно-    

демонстративна 

   Практич. Радови; Монолог 

Дијалог; Анализа; Синтеза 

Посматрање; Цртање 

Образовни софтвери 

Илустрације; Енциклопедије 

Интернет 

Животна средина, 

здравље и 

култура живљења 

5 

 

Право на животну средину 

Савремени начин живота и здравље 

Култура живљења 

 

 

Б.И.1.5.1.    Б.И.1.5.3. 

Б.И.1.5.4     Б.И.2.5.1. 

Б.И.3.5.1.    Б.И.1.5.7. 

Б.И.2.5.4 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  

 

Циљ и задаци предмета : су разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова,теорија и закона;развијање 

способности за извођење једноставних хемијских истраживања;развијање свести о важности одговорног односа према животној 

средини;развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији…здаци-стварање ситуација у којима 

ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема;омогућавање 

ученицима да кроз израчунавања у хемији разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну примену. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈ

А 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

1. Неметали, 

оксиди 

неметала и 

киселине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Метали, 

оксиди метала и 

хидроксиди 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Заступљеност неметала у природи и 

њихова основна физичка својства     - 

Водоник, његова својства и примена                                                      

- Кисеоник, његова својства и примена 

 -Сумпор, његова својства и примена, 

оксиди сумпора, сумпорна киселина 

-Азот, његова својства и примена, 

оксиди азота, азотна киселина.              

Амонијак, његова својства и примена 

-Угљеник, његова својства и примена, 

оксиди угљеника, угљена киселина 

Вежба 1.                                        

Физичка својства неметала- 

испитивање физичких својстава 

неметала (агрегатно стање, 

растворљивост у води и неполарним 

растварачима)                                    

Вежба 2.                                            

Оксиди неметала и њихова својства – 

испитивање киселости 

-Заступљеност метала у природи и 

њихова основна својства 

 -Калцијум, калцијум-оксид и 

калцијум-хидроксид, својства и 

примена 

 -Гвожђе, алуминијум, бакар-својства 

 

Физика:        

електрична 

струја 

Географија: 

унутрашнња 

грађа и 

састав земље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија: 

     

Ученик треба 

да зна: 

ХЕ.1.2.1.     

 ХЕ.1.2.5. 

 ХЕ.1.2.6.     

ХЕ.1.2.7.  

ХЕ.2.2.1      

 ХЕ.2.2.2. 

 ХЕ.2.2.3. 

ХЕ.2.2.4. 

 ХЕ.3.2.1.     

ХЕ.3.2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик треба 

да зна: 

ХЕ.1.2.1. 

 -Писање формула и једначина      

 Решава задатке                               

Бележи резултате                            

Добијање и испитивање својстава 

водоника и кисеоника. 

Добијање сумпор(IV)-оксида ,реакција 

насталог оксида са водом и 

испитивање својстава настале 

киселине помоћу лакмус-хартије. 

Демонстрација правилног начина 

разблаживања концентроване 

сумпорне киселине. 

Добијање угљеник(IV)-оксида и 

испитивање његових својстава(не 

подржава горење,густина у односу на 

ваздух) 

-Монолошко-дијалошка метода                                                                                       

-Посматрање; Закључивање 

-Писање формула и једначина 

-Решавње задатка 

-Бележење резултата 

-Демонстративна метода 

-Експериментална метода 

-Демонстрациони огледи: 

Реакција метала друге групе 

Периодног система елемената са 

водом. 

Реакција оксида метала друге групе са 

водом и испитивање својстава 
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3. Соли 

 

 

 

 

 

4. Електроли-

тичка 

дисоцијација 

киселина, 

хидроксида и 

соли 

 

5. Увод у 

органску хемију 

 

 

 

6. Угљоводо-

ници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8  

 

 

 

 

 

 

 

   5       

 

 

 

 

   3        

 

 

 

 

   

 

 

    2  

 

 

 

 

 

  12   

 

 

 

 

 

на којима се заснива примена ових 

метала 

Легуре – бронза, месинг, челик, 

дуралуминијум 

Вежба 3. 

Физичка својства метала. Реакција 

метала са киселинама 

 -Соли, називи, формуле и добијање 

  -Физичка и хемијска својства соли 

   -Примена соли 

Вежба 4. 

     Добијање соли и утврђивање 

растворљивости сол 

 - Електролитичка дисоцијација 

киселина, хидроксида и соли 

  -Мера киселости раствора-pH-скала 

 

-Угљеник у живој и неживој природи 

 -Својства угљениковог атома 

  -Многобројност и подела органских 

једињења 

 

 

 

 

 

- Елементарни састав, подела и 

физичка својства угљоводоника 

  -Засићени и незасићени 

угљоводоници 

  -Хемијска својства угљоводоника 

   -Ароматични угљоводоници, бензен 

 - Нафта и земни гас 

  -Полимери 

Вежба 5. 

      Састављање модела молекула 

угљоводоника 

- Алкохоли 

распрострањ

еност метала 

у земљиној 

кори 

 

Техничко 

образовање: 

технологија 

грађевинског 

материјала 

 

Биологија: 

исхрана 

 

Физика: 

извори 

струје 

 

 

 

 

Биологија: 

животни 

процеси, 

фотосинтеза 

 

 

Географија: 

енергетика 

Биологија:    

утицај 

угљоводоник

а на здравље 

и квалитет 

животне 

средине 

 

 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.  

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.3.2.2. 

ХЕ.3.2.4.  

Ученик треба 

да зна: 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.9. 

ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.3.2.5.  

Ученик треба 

да зна: 

ХЕ.1.2.8. 

ХЕ.2.2.4. 

ХЕ.3.2.6. 

 

Ученик треба 

да: 

-разуме 

разлику између 

органске и 

неорганске 

хемије 

-зна основна 

својства 

угљениковог 

атома 

Ученик треба 

да зна: 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3.  

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.2. 

насталог раствора помоћу лакмус-

хартије.Испитивање корозије гвожђа у 

различитим условима 

-Писање формула соли              

Састављње формула соли        

Решавање задатка                      

Демонстративна метода          

Експериментална метода 

Демонстрациони огледи: Рекција 

неутрализације хлороводоничне 

киселине и раствора натријум-

хидроксида. Реакција између метала и 

киселине. 

Хемијске реакције соли: између 

калцијум-карбоната и хлроводоничне 

киселине,раствора гвожђе(III)-

хлорида и натријум-хидроксида, 

раствора сребро-нитрата и натријум-

хлорида 

-Монолошко-дијалошка метода 

-Писање реакција дисоцијације 

-Демонстративна метода 

Електропроводљивост дестиловане 

воде, хлороводоничне киселине, 

раствора натријум-хидроксида и 

раствора натријума-хлорида. 

Доказивање базних својстава воденог 

раствора амонијак 

Упоређивање својстава органских и 

неорганских једињења:-

растворљивост  у води (натријум-

хлорид, скроб, бензин, уље) 

-понашање при загревању (натријум-

хлорид и скроб) 

Доказивање угљеника у органским 

супстанцама 

-Монолошко-дијалошка метода 

-Писање молекулских и структурних 

формула 

-Решавање задатка 

-Састављање модела молекула 
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7. Органска 

једињења са 

кисеоником 

 

 

8. Биолошки 

важна органска 

једињења 

 

9. Хемија 

животне 

средине 

 

 

 

 

 

   9  

 

 

 

12   

 

 

 

 

4     

- Карбоксилне киселине. Масне 

киселине 

 -Естри 

Вежба 6. 

      Физичка и хемијска својства 

органских једињења са кисеоником 

  -Масти и уља 

  -Угљени хидрати 

  - Аминокиселине 

   -Протеини 

   -Витамини 

Вежба 6. 

     Испитивање растворљивости масти 

и уља и угљених хидрата у водe 

-Загађивачи ваздуха, воде и земљишта 

-Мере заштите 

 

 

 

Биологија: 

болести 

зависности 

 

 

Биологија: 

исхрана 

ХЕ.3.3.3.  

Ученик треба 

да зна: 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2.ХЕ.

3.3.2. 

ХЕ.3.3.1 

Ученик треба 

да зна:  

ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 

ХЕ.2.4.1. 

ХЕ.3.4.1. 

ХЕ.3.4.2 

Ученик треба 

да: 

ХЕ.1.5.1.  

 

-Демонстративна метода 

Испитивање растворљивости и 

сагоревање n-хексана. 

Разликовање засићених и незасићених 

ацикличних угљоводоника (реакција 

са калијум-перманганатом) 

-Монолошко-дијалошка метода 

-Писање формула органских 

једињења са кисеоником 

-Решавање задатака 

: Добијање алкохола алкохолним 

врењем 

Доказивање  киселости 

карбоксилних киселина 

Лабораторијско добијање и 

испитивање својстава етилетаноата 

-Монолошко-дијалошка метода 

-Постављње питања 

Сапонификација-сапуни 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ TЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Циљ и задаци предмета : стекну основно техничко и информатичко васпитање и образовање,стичу основна техничко-технолошка знања, 

умења, вештине и оспособљавају се зањихову примену у учењу, раду и свакодневном животу,схвате законитости природних и техничких 

наука,сазнају основни концепти улоге информационо-комуникационих технологија (ИЦТ), и сферама живота,упознају рад неколико најчешће 

коришћених корисничких програма употреблавају  рачунар са готовим програмима за обраду текста, за графичкеприказе, интерфејс и 

интернет,развијају стваралачко и критичко мишљење способност практичног стварања, и афирмишу креативност и оригиналност; упознају се 

са  коришћењем мерних инструмената слектроинсталационе елементе, електричне машине електронске компоненте 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

Начин остварива- 

програма 

Информа-

тичке 

техноло-гије 

22 

Практична примена рачунара                                   

рачунарске мреже                                                

коришћење ИНТЕРНЕТА                                    

приступ светској рачунарској 

мрежи 

електронска пошта 

управљање помоћу 

персоналних рачунара 

израда презентација из 

различитих области 

израда техничке 

документације у                     

електротехници помоћу 

рачунара                                   

од играчке до 

рачунара  

информатика 

и рачунарство 

Тио пети, 

шести  и 

седми разред 

зна употребу  икт у различитим сферама и 

структутама живота ; 

зна употребу рачунара са готовим 

програмима; 

примени проширена знања о основним 

командама оперативног система, интернета, 

електронске поште,програмима за обраду 

текста табела и слика; 

зна да изради презентацију у Power Point-у , 

нацрта једноставну  техничку 

документације у електротехници на 

рачунару  

зна да чита једноставне електричне шеме  

Усмено излагање, 

демонстрација рада 

на рачунару 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

PC 

рачунар,пројектор и 

образовни софтвер 

рачунарска мрежа  

Електротехн

ички 

материјали 

и 

инсталације 

10 

Електроинсталациони 

материјал и пробор својства и 

примена(проводници, 

суперпроводници, изолатори 

прекидачи, утикачи, 

сијалична грла, осигурачи 

грејна тела, термостати) , 

кућне електричне 

инсталације опасност и 

заштита од струјног удара 

Тио пети, 

шести  и 

седми 

разред, 

хемија, 

физика  

зна намену електроинсталационог 

материјала 

разликује електоинсталациони 

материјал и прибор, уочи састав 

електричне кућне инсталације , схвати 

последице нежељених дејства струје; 

размисли о заштити  од струјног удара и 

пружању прве помоћи настрадалим; 

саставља једноставна нисконапонска 

струјна кола 

Усмено излагање, 

демонстрација  

Фронтални, 

индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

PC рачунар,пројектор 

и образовни софтвер  

електроинсталациони 

материјал и прибор 
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Електричне 

машине и 

уређаји 

14 

Производња трансформација 

и пренос електричне енергије                            

Алтернативни извори 

електричне енергије 

Електротехнички апарати и 

уређаји 

Тио пети, 

шести  и 

седми 

разред, 

хемија, 

физика 

 

зна начине и принципе добијања 

електричне енергије; зна да разликује 

врсте  далековода; 

навикну да правилног коришћења 

електричну енергију , примене  

предности коришћења алтернативних 

извора и нова техничка достигнућа у 

процесу добијања електричне енергије; 

препознају делове електротермичких и 

електродинамичких апарата и уређаја.  

Усмено излагање, 

демонстрација, 

графички рад, 

илустрација 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

пројектор и образовни 

софтвер , PC рачунар 

модели 

Електроника 8 

Основи аналогне и дигиталне 

технологије 

основи електронски елементи 

структура рачунара: матична 

плоча процесор, меморија, 

интерфејс, модем електронски 

уређаји у домаћинству 

телекомуникације и 

аудиовизуелна средства: 

мобилна телефонија, ГСП  

системи,интернет и кабловска 

телевизија 

Тио пети, 

шести  и 

седми разред, 

хемија, 

физика 

информатика 

и рачунарство 

види користи основне електронске 

елементе; 

уочава примену електронских елемената у 

свакодневном животу ; 

уочи примену електронских елемената на 

рачунарима и ефекте њихове примене не 

само на рачунарима већ и на осталим 

утеђајима које свакодневно користе; 

зна принципе преноса  сигнала на даљину;  

користи електронске уређаје у домаћинству; 

зна да чита  основне симболе у електроници 

и једноставне електронске шеме 

Усмено излагање, 

демонстрација, 

илустрација 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни, у пару 

Уџбеник 

свеска, радна свеска 

пројектор и образовни 

софтвер , PC рачунар 

електронски 

материјали и уређаји 

Од идеје до 

реализације 

-модули 

14 

Пактична израда електричних 

електронских кола/ 

истраживање/ од 

конструкторског матерјала и 

симулацијa 

моделовање електричних 

машина у уређаја 

Тио пети, 

шести  и 

седми разред, 

хемија, 

физика 

информатика 

и рачунарство 

практично примени знања стечена у 

току школске године при планирању и 

изради сопственог пројекта; 

има развијену способност практичног 

стварања тј да на основу сопственог 

плана рада и сопственог пројекта изради 

одговарајући модел( или симулира рад 

неког уређаја) прецизно и истрајно ради 

на реализацији сопственог пројекта; 

прилагоди моделе условима у којима 

ради, 

изврши задатке које му је тим поставио  

Усмено излагање, 

демонстрација, 

илустрација 

Фронтални; 

индивидуални,  

групни, у пару 

Уџбеник, свеска, 

радна свеска, 

пројектор и 

образовни софтвер , 

PC рачунар 

електронски 

материјали и уређаји 

конструкторски 

комплети 

мерни инструменти 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ   

                                   

Циљ и задаци предмета : Циљ физичко васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаностима са осталим 

васпитно-образовним поручјима, допринесе развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању и усавршавању моторичких 

умења неопходних за живит и рад.  Задаци: Развијање и усавршавање моторичких способности,стицање моторичких умења и теоретских 

знања неопходних за усвајање садржаја наставног програма физичког васпитања, применастечених знања,умења и навика у сложенијим 

условима кроз игру и такмичења,естетско изражавање. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Уводни час 

 

2.Тестирања 

 

3.Атлетика     

 

 

4.Рукомет 

 

5.Одбојка 

 

6.Кошарка 

7.Спортска 

гимнастика 

Вежбе на 

справама и тлу 

8.Плесови 

 

9.Анализа и 

евалуација рада 

 

 

  1 

 

   

   14 

 

   10 

 

 

   11 

 

   11 

 

 

   13 

 

 

 

    2 

 

 

     1 

 

Упознавање ученика са планом и програмом 

физичког васпитања. 

Испитивање и праћење морфолошких и 

моторичких димензија ученика. 

Трчања:штафетно и истрајно (техника). 

Скокови:скок увис(прекорачна 

техника"маказице",опкорачна техника"стредл". 

Бацања:бацање кугле"О Брајен"техника. 

Обучавање и увежбавање основних 

елемената рукометне игре. 

Обучавање и увежбавање основних 

елемената одбојкашке игре. 

Обучавање и увежбавање основних 

елемената кошаркашке игре. 

Партер,Прескок,Греда(ниска). 

 

 

Народна кола и модеран плес. 

 

 

Анализа и свођење оцена. 

 

 

 

            / 

 

 

     

            / 

 

 

             / 

 

 

 

              / 

 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

             / 

 

ф.в.1.1.3     ф.в.2.1.5 

ф.в.1.1.4     ф.в.2.1.7 

ф.в.2.1.3     ф.в.1.1.9 

ф.в.2.1.7     ф.в.1.1.10 

ф.в.3.1.3     ф.в.2.1.6 

ф.в.1.1.7     ф.в.2.1.7 

ф.в.1.1.8     ф.в.2.1.8 

ф.в.1.1.1    ф.в.2.1.2 

ф.в.1.1.2    ф.в.3.1.1 

ф.в.2.1.1    ф.в.3.1.2 

ф.в.1.1.1    ф.в.2.1.2 

ф.в.1.1.2    ф.в.3.1.1 

ф.в.2.1.1    ф.в.3.1.2 

ф.в.1.1.1    ф.в.2.1.2 

ф.в.1.1.2    ф.в.3.1.1 

ф.в.2.1.1    ф.в.3.1.2 

ф.в.1.1.11  ф.в.1.1.19 

ф.в.2.1.9    ф.в.1.1.2 

ф.в.2.1.17  ф.в.1.1.19 

ф.в.3.1.6    ф.в.2.1.10 

ф.в.2.1.17  ф.в.3.1.7 

ф.в.1.1.20  ф.в.3.1.16 

ф.в.1.1.8    ф.в.3.1.17 

ф.в.1.1.9 

Индивидуални,фро

нтални.Метода 

демонстраије. 

 

 

                 -- I I -- 

 

Групни рад,рад у 

паровима. Метода 

демонстрације. 

 

                -- I I -- 

 

                -- I I -- 

Индивидуални,фро

нтални.Метода 

демонстраије. 

 

Групни рад,рад у 

паровима. Метода 

демонстрације 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ-СТРАНИ ЈЕЗИК : Руски језик     

                      

Циљ  предмета : Усвајање лексичких и граматичких израза , учење и примена комуникативних јединица , могућност вршења комуникације на 

руском језику . 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

 

1. В мире сми 

 

 

2. Спорт и мы  

3. Путешествие  

По россии  

 

4. Портфолио  

 

 

 

 

 

Додатак  

 

  18  

 

 

  18 

 

  18  

 

 

   6  

 

 

 

 

 

   4 

 

-СМИ и молодёжь  

-Реклама в нашей жиэни  

-Телевизор или кино ?  

-Спорт и здоровье  

-Спорт и фитнес  

-Спорт - это для меня  

-На самолёте в отпуск  

-В далёкие края  

-Летние приключения  

-Чтение  

-Аудирование  

-Письмо  

-Говорение  

-Медиация   

 

-Песме  

-Савети за учење  

-Лексичка средства : дискусија , 

презентација , вредновање/ оцењивање 

, изражавање  

  мишљења 

Српски језик , 

Историја  

Биологија , 

Физичко 

васпитање  

 

Српски језик , 

Географија  

 

Српски језик , 

Енглески језик  

 

 

 

 

Српски језик , 

Музичка 

култура 

 

Комуникативни , рад у  

      паровима  , дијалошки   

 

  Фронтални , рад у групама ,  

     

 

Илустративни , рад у групама 

    

 

Комуникативни , дијалошки  

 

 

 

 

 

     Монолошки , дијалошки ,  

      писани радови   

  Групни ,монолошки 
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ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава                         

 

Циљ  предмета је да: стекну свест о томе да је личност заједница слободе с другом личношћу. 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ  

/ИСХОДИ/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1.Увод 

 

2.Хришћанско 

схватање личности 

3.Личност као 

носилац постојања 

природе 

4.Xристос истинити  

бог и истинити човек 

 

5.Црква као тело 

христово 

 

6.Јединство света и 

човека у христу(у 

литургији) 

 

 

 

  1 

 

   6 

 

   8 

 

    5 

 

 

 8 

 

6 

 

 

 

  

Упознавање са садржајем и 

програмом рада 

Слобода као предуслов постојања 

личности 

 

Учење о личности на основу 

православне тријадологије 

Христос -истинити Бог и истинити 

човек(тумачење Символа вере и 

одлуке 4. Васељенског сабора) 

 

Литургијска пројава Цркве 

 

Будуће Царсто Божије као узрок 

постојања Цркве 

Да стекну свест о 

томе да је личност 

заједница слободе са 

другом личношћу. 

 

Да буду свесни 

разлике између 

природе и личности. 

 

 

Запазе да је личност 

носилац постојања 

природе. 

 

Уоче да у  

хришћанској 

онтологији  нема 

сукоба и 

искључивости 

између једног и 

многих. 

Учење на основу православне 

тријадологије.Разлика између природе и 

личности и Богу.Онтолошке последице 

православне триадологије по човека и 

створени свет(личност као носилац 

постојања природе)Човек као 

личност(личност као 

заједница)Сједињење тварнр и нетварне 

природе у једној личности Халкидонски 

сабор и његове одлуке.Црква као тело 

Христово -литургијска пројава 

Цркве.(богослужбено сведочанство 

крштење и евхаристија,библијска и 

светоотачка сведочанства)Отац , Син и 

Свети Дух су три конкретне 

личности.Света Тројица је један Бог 

(нераздељивост Божанске природе и 

целовитост Божанских личности).Узрок 

Божанског постојања је Отац 

(библијска,евхаристијска светоотачка и 

друга постојања).Бог Отац изражава своје 

слободно постојање као љубав према 

другој личности -према Син и Светоме  

Духу. 
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ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање                                          

     

Циљ  предмета : Да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у демократском друштву.  

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

1. Увод  

 

2. Деца у 

савременом 

свету  

 

 

 

 

 

 

 

3. Медији у 

савременом 

друштву 

 

4. Завршни   

    део 

3 

 

 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  

 

 

 4 

-Упознавање ученика са циљевима, задацима, садржајима и 

методама рада.    

-Разумевање концепта универзалности права детета ; 

стицање знања о узроцима различитог степена  

остварености права детета; упознавање са неопходним 

условима за остваривање најбољег интереса детета : са 

местом, улогом и значајем институција и организације које 

се у свом раду баве унапређивањем положаја деце  у 

Србији, са националним законодавним оквиром чији је циљ 

заштита интереса деце, идентификовање особина ,знања и 

вештина код деце,а које су значајне за њихову активну 

улогу у унапређивању  положаја деце у  друштву. 

-Разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

унапређивање вештина критичког разматрања информација 

добијених преко различитих медија; упознавање са улогом 

медија у креирању слике детета у друштву;  

-Процена корисности и употребљивости стечених знања 

 

 

 

 

-Историја  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

  -Вербално-текстуална  

 

-Истраживање,  

 метода практичних 

радова,  

 илустративно-

демонстративна и  

 вербално-текстуална  

 

-Истраживање,  

вербално-текстуална,  

илустративно-

демонстративна и 

метода практичних 

радова  

 

-Вербално-текстуална 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство       

 

Циљ  образовно-васпитног рада је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунарског система и стекну вештине у примени 

рачунара у свакодневном животу. 

Упознавање основних појмова из области информатике и рачунарства, 

Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду, 

Упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности, 

Упознавање ученика са програмом за обраду табеларних прорачуна, 

Упознавање ученика са програмом презентација на мрежи или програмирањем, у зависности од изабраног модула, 

Упознавање са решавањем проблемских задатака из одређених области, 

Оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта, 

Подстицање креативног рада ученика на рачунару. 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Табеларни прорачуни 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни модули 

 

 

 

 

 

 

Израда самосталног 

пројекта 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

     10 

 

 

 

 

 

 

 

    14 

Радна свеска и радни лист. 

Унос података. 

Форматирање ћелија. 

Рад са формулама. 

Коришћење уграђених функција. 

Рад са објектима. 

Израда графикона. 

Штампање. 

Презентације на мрежи – Основни 

елементи језика HTML. 

Боја и сллика за позадину. 

Рад са текстом. 

Рад са сликом. 

Хиперлинк. 

Рад са табелама. 

Специјализовани програми за израду 

веб страница. 

Избор теме. 

Израда плана рада на пројекту. 

Избор средстава за реализацију 

пројекта. 

Израда пројекта. 

Вредновање пројекта. 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, математика 

 

 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, ликовна 

култура, 

математика 

 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, ликовна 

култура, 

биологија, 

географија, 

хемија, музичка 

култур 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, индивидуални 

 

 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, индивидуални 

 

Дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад 

Фронтални, групни, индивидуални 
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ОКВИРНИ  ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТРЕШИНЕ 

СЕПТЕМБАР 

 Шта то носе са собом наше четрнаесте године? 

 Разговор о матурској екскурзији  

 Шта бих ново направио,организовао у свом месту? 

 Изјашњавање за похашање ПО радионица  и припремни договори 

 

OKTOБАР 

 Заједничко дружење ван школе 

 Како смо доживели заједнички излазак? 

 Искрено о себи 

 Радионица/е ПО-а 

 

НОВЕМБАР 

 Критика је услов слободног мишљења, али је за међуљудски однос важан и начин наступања 

 Наши проблеми у првом тромесечју 

 Забављамо се заједно 

 Радионица/е ПО-а 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Музика у свету младих 

 У сусрет Новој години 

 Прослављамо Нову годину 

 Радионица/е ПО-а 

 

ЈАНУАР 

 Шта знам о Светом Сави 

 Наши проблеми у првом полугодишту 

 Радионица/е ПО-а 

 

ФЕБРУАР 

 Особа којој сам одан 

 Пријатељи и идоли моје генерације 

 Упознајмо људе различитих професија 

 Радионица/е ПО-а 

 

МАРТ 

 Шта за мене значе идеални односи у породици и како да томе допринесем? 

 Како замишљам свој будући живот?Да ли ћу мењати свет и себе? 

 Како бирати свој будући позив? 

 Радионица/е ПО-а 

 

АПРИЛ 

 Идемо заједно на излет 

 Слободан сусрет 

 Радионица/е ПО-а 

 

МАЈ 

 Припреме за полагње завршног изпита 

 Припреме за прославу поводом завршетка основне школе 

 Припрема за попуњавање листе жеља 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

Циљ је  да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика и  да стекну основно 

знање из кључних области. 

 

Садражаји: 

Наставна тема: Језик 

Граматика 

Врсте речи. Подела гласова. Акценти. Служба речи у реченици. Значење и употреба глаголских облика. 

Главни и зависни реченични чланови. Сложена реченица. Систем зависних реченица 

Историја језика 

Историја српског језика. Живот, рад и дело Вука Стефановића Караџића 

Наставна тема: Књижевност 

Виљем Шекспир –Ромео и Јулија. Иво Андрић: Деца. Б. Станковић: Увела ружа. 

Избор из савремене српске прозе. 

Наставна тема: Култура изражавања 

Репортажа. Писмене и говорне вежбе. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

Циљ је: савладавање основних граматичких области, минимума вокабулара предвиђеног за овај узраст и 

конверзације на циљном језику на основном нивоу 

 

Садражаји: 

Practicing reading. Practicing vocabulary 

Grammar revision: modal verbs. Grammar revision: tenses. Grammar revision: pronouns 

Making questions  

Completing the text. 

Translating the text 

Revision of the articles 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

Циљ наставе је да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова 

Задаци: Разумевање основних одлика историјског периода крајем 19. и  у 20. веку;Разумевање 

најзначајнијих политичких идеја крајем 19. и  у 20. веку;Стицање знања о личностима које су обележиле 

период крајем 19. и  у 20. веку;Упознавање културних и научних достигнућа крајем 19. и у 20. 

веку;Разумевање основних одлика историјског периода крајем 19. и  у  20. веку на српском и 

југословенском простору; Стицање знања о личностима које су обележиле период крајем 19. и  у 20. веку 

у националној историји; Упознавање културних и научних достигнућа Срба и осталих југословенских 

нарофа крајем 19. и  у 20. Веку 

 

Садржаји: 

Политика великих сила на почетку 20. века 

Милан Обреновић 

Сарајевски атентат 
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Југослевенска идеја 

Александар Карађорђевић 

Фашизам 

Нацизам 

Партизани и четници 

Нова Европа 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

Циљ је:  усвајање основних садржаја из географије 

 

Садржаји: 

Постанак и еволуција главних рељефних целина. 

Динарски предео. 

Карпатско Балканске планине.  

Јужни обод Панонске низије.  

Климатски елементи и фактори климе. 

 Панонска низија.  

Народи и етничке заједнице у Републици Србији.  

Енергетика 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физика 

 

Садржаји: 

1. Осцилаторно кретање- основни појмови 

2. Особине таласа, брзина звука 

3. Светлосне појаве 

4. Конструкција ликова код сферних огледала 

5. Електрично поље- основне особине 

6. Напон 

7. Електрична струја- основни појмови 

8. Кулонов закон- рачунски задаци 

9. Рад, снага и енергија- једноставни задаци 

10. Везивање отпорника- једноставни задаци 

11. Магнетно поље- основне особине 

12. Структура атома 

13. Нуклеарне силе 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

Циљ : усвајање елементарних математичких знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу и друштву 

 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН  ОСТВАРИ- 

ВАЊА ПРОГРАМА 

 

Тачка, права и раван 

 

 

 

 

Линеарне једначине 

и неједначине са 

једном непознатом 

 

 

 

Призма 

 

Пирамида 

 

Линеарна функција 

 

 

 

Системи линеарних 

једначина са две 

непознате 

 

 

Ваљак 

 

Купа 

 

Лопта 

Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и 

равни 

Однос правих, мимоилазне праве 

Однос праве и равни. Однос две равни, диедар. 

Ортогонална пројекција на раван. Нагибни угао праве 

према равни. Рогаљ. Полиедар   

Основна својства једнакости. 

Еквивалентност једначина. 

Решавање линеарних једначина са једном непознатом. 

Основна својства неједнакости. Еквивалентност 

неједначина. Решавање једноставнијих неједначина са 

једном непознатом 

Појам, врсте, елементи. Мрежа призмеж 

Површина призме. Мерење запремине 

Појам, врсте, елементи. Мрежа пирамиде 

Површина и израчунавање површине. Запремина. 

Функција и њен график. Функција дата једначином 

y=a+b 

График линеарне функције, нула функција. Цртање и 

читање графика 

Линеарна једначина са две непознате и њена решења. 

Појам система од две и више линеарних једначина са 

две непознате. Еквивалентност система линеарних 

једначина. Решавање система од две линеарне једначине 

са две непознате, графички приказ решења. 

Настанак, елементи, врсте. Мрежа ваљка 

Површина и запреминаправог ваљка 

Настанак, елементи. Мрежа купе.Површина и 

запреминаправе купе. 

Сфера и лопта, пресеци лоптеПовршина и запремина 

лопте 

 

Посматрање 

 

Описивање 

 

Процењивање 

 

праћење; 

 

бележење 

 

сакупљање 

 

увиђање 

 

; цртање; 

 

синтеза 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија 

Циљ: усвајање основних садржаја значају , заштитеи очувању природе и животне средине 

 

Садржаји 

Екологија и животна средина 

Угрожавање,заштита и унапређивање екосистема – животне средине 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија 

Циљ: разјашњавање и утврђивање садржаја редовне наставе хемије и планиран је према предвиђеним 

наставним темама редовне наставе до 34  часова годишње. 

Садржаји:  
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1. Хемијски елементи и једуњења 

Разјашњавање физичких и хемијских својстава појединих неметала и метала, као и најбитнијих хемијских 

реакција тих елемената и њихових једињења. 

2. Класе неорганских једињења 

На основу назива једињења написати његове формуле и обратно. Физичка и хемијска својства киселина, 

оксида, хидроксида и соли. 

3. Угљоводоници 

Физичка и хемијска својства угљоводоника и њихова номенклатура. 

4. Органска једињења са кисеоником 

Номенклатура органских једињења са кисеоником. Функционалне групе. Реакције сагоревања органских 

једињења са кисеоником. 

5. Биолошки важна једињења 

Физичка и хемијска својства угљених хидрата,масти,уља,протеина и витамина. Значај угљених 

хидрата,масти,уља,протеина и витамина за  живот људи и живи свет уопште. Намирнице богате 

биолошки важним органским једињењима. 

 

Напомена: У оквиру допунске наставе, осим предложених садржаја, а у зависности  од потреба ученика, 

могу бити обрађене и неке друге теме. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техничко  и информатичко образовање  

Циљ : усвајање елементарних техничких знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу  и друштву; оспособљавање ученика за примену усвојених техничких знања у решавању 

разноврсних задатака;  

 

Садржаји:       

Информатичке технологије       

Електротехнички материјали и инсталације    

Електричне машине и уређаји       

Електроника          

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик  

                                        

Циљ  наставе : Усвајање и презентовање основног знања на задате теме . 

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. В мире сми  

 

2. Спорт и мы  

 

3. Путешествие по россии 

 

 

Додатак 

 

- Сделать разницу между телевизором и кино 

  и написать сочинение 

- Какой вид спорта любим и почему ?  

-Любимый спортсмен  

-Написать сочинение на эту тему.  

- Спросить и ответить какие летние  

   приключения любишь 

-Уколико ученици нису довољно савладали  

  градиво ,наставник ће дати додатна  објашњења 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ: Српски језик 

Циљ је: овладавање основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати, упознавање и оспособљавање за доживљавање тумачење одабраних књижевних 

дела, позоришних и филмских остварења из српске и светске баштине. 

 

Садржаји: 

Наставна тема: Језик 

Граматика 

Савремени српски књижевни језик (развој и особености) 

Припрема ученика за такмичење 

Наставна тема: Књижевност 

Тумачење текста: 

Оановне карактеристике савременог песничког језика 

Драмско дело-књижевно, позиришно, телевизијско, радијско 

Наставна тема: Култура изражавања 

Усмено изражавање. Врсте стилова. Књижевни језик и арго. Расправљање о књизи, позоришној 

представи, филму. Критички приказ нове књиге, филма. Писмено изражавање. Описивање. Критички 

приказ нове књиге, филма. Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

Циљ је: усавршавање вештине говора; усавршавање писаног изражавања; усавршавање разумевања 

говора;употуњавање граматичких сазнања; проширивање вокабулара 

 

Садржаји: 

Reading comprehension 

Listening comprehension 

Practicing conversation 

Writing letters and e-mails 

Phrases 

Grammar review: tenses 

Grammar review: articles 

Grammar review: word building 

Correcting and analyzing the tests  from competitions 

Indirect speech  

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

Циљ наставе је да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, 

као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци: Разумевање основних одлика историјског периода крајем 19. и  у 20. веку;Разумевање 

најзначајнијих политичких идеја крајем 19. и  у 20. веку;Стицање знања о личностима које су обележиле 

период крајем 19. и  у 20. веку;Упознавање културних и научних достигнућа крајем 19. и у 20. 

веку;Разумевање основних одлика историјског периода крајем 19. и  у  20. веку на српском и 

југословенском простору; Стицање знања о личностима које су обележиле период крајем 19. и  у 20. веку 

у националној историји; Упознавање културних и научних достигнућа Срба и осталих југословенских 

нароф крајем 19. и  у 20. веку. 
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Садржаји: 

Политика великих сила на почетку 20. века 

Милан Обреновић 

Сарајевски атентат 

Југослевенска идеја 

Александар Карађорђевић 

Фашизам 

Нацизам 

Партизани и четници 

Нова Европа 

 

 

ПРЕДМЕТ: Географија 

 Циљ је: усавршавање: знања, утврђивање стечених знања и умења о нашој землји и њеним регионалним 

одликама. 

 

Садржаји: 

Географски положај, границе и величина Србије  

Природне одлике Србије 

Становништво и насеља 

Привреда Србије 

Завичајна географија 

Срби ван граница Србије 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физика 

 

Садржаји :  

1. Осцилаторно кретање 

2. Карактеристике таласа 

3. Сферна огледала и конструкција лика 

4. Кулонов закон- рачунски задаци 

5. Рад у електричном пољу, напон 

6. Решавање задатака са општинских такмичења 

7. Амперметар и волтметар у електричном колу 

8. Омов закон 

9. Кирхова правила 

10. Решавање тестова- сложени задаци 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

Циљ додатне наставе: оспособљавање ученика за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних  проблемских и сложенијих задатака; примена  стечених знања и повезивање различитих 

научних дисциплина. 

 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ПРОГРАМА 

 

Тачка, права и 

раван 

 

Линеарне једначине 

и неједначине са 

једном непознатом 

 

Призма 

 

Пирамида 

 

Линеарна 

функција 

Однос правих, мимоилазне праве. Однос праве и равни. 

Однос две равни. Ортогонална пројекција на раван. Нагибни 

угао праве према равни. 

 

Решавање сложенијих линеарних неједначина  и једначина са 

једном непознатомПримери примене 

 

 

Површина призме . Мерење запремине 

 

Површина и израчунавање површине. Запремина 

График линеарне функције, нула функција.  

Цртање и читање графика. 

 Графичко приказивање података (графикони, дијаграми) 

  Индивидуалним 

радом  

Посматрање,  

описивање, 

бележење,  

сакупљање,  

увиђање 

анализа, синтеза,  

закључивање, 

цртање. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија  

Циљ додатне наставе: развијање љубави према природи и осећањѕ дужности да чувају и заштите 

природу; хигијенских навика и здравствене културе 

 

Садржаји: 

Еколошки фактори 

Разноврсност и бројност воденог, шумског и зељастог екосистема, загађивање и могућности заштите 

Угрожавање и заштита биодиверзитет 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија 

Циљ додатне наставе: обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије и 

планиран је према предвиђеним наставним темама редовне наставе до 34 часова годишње. 

 

Садржаји: 

1. Хемијски елементи и једуњења 

Добијање хлора реакцијом хлороводоничне киселине са калијум-перманганатом.Фосфор, његова 

својства и примена. Оксиди фосфора, фосфорна киселина и примена.Добијање амонијака.Оксиди 

угљеника и симулација уређаја за гашење пожара. Добијање пенушавог освежавајућег пића.Калијум и 

калијум-хидроксид, својства и примена. Понашање метала (гвожђа, цинка и бакра) у реакцијама са 

разблаженим киселинама.Корозија метала и заштита од корозије. Улога кисеоника у процесу корозије 

метала, заштитне мере. 

2. Класе неорганских једињења 

Природни кисело-базни индикатори. Испитивање киселости раствора соковима од црвеног купуса, 

цвекле, воћа и цвећа.Доказивање    катјона: Ca2+, Cu2+, Fe3+.Доказивање анјона:   Cl-, CO32-, SO42-

Тврдоћа воде. Стална и пролазна тврдоћа воде 
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3. УгљоводонициТечни угљоводоници као неполарни растварачи-растварање јода и масти у 

медицинском бензину. Разликовање алкана и алкена у         реакцији са раствором калијум-

перманганата и бромном водом. Сагоревање угљоводоника као егзотермна реакција 

4. Органска једињења са кисеоником 

Раздвајање етанола и воде. Акролеинска проба-дехидратација глицерола. Добијање антифриза 

мешањем глицерола и воде. Израчунавање масеног елементарног процентног састава у кисеоничним 

органским једињењима. Разликовање алдехида и кетона-                      Фелингова проба на 

формалдехид и ацетон. 

 5. Биолошки важна једињењаДобијање уља пресовањем или екстракцијом семенки сунцокрета. 

Уклањање непријатног мириса ужеглих масноћа екстракцијом      слободних масних киселина помоћу 

раствора натријум-хидрогенкарбоната.Реакције глукозе и фруктозе са Толенсовим и Фелинговим 

реагенсом.Разликовање меда и сахарозе.Доказивање скроба у намирницама јодном пробом. 

Растварање целулозе и добијање вештачких целулозних влакана. 

6. Хемија животне средине 

Експериментални рад повезан са конкретним проблемима локалне средине 

 

Напомена: У оквиру додатне наставе, осим предложених садржаја, а у зависности  од интерсовања 

ученика, могу бити обрађене и неке друге теме. 

 

 

ПРЕДМЕТ: НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик 

Циљ додатне наставе: упознавање са додатним материјалом  и његово усвајање . Усвајање нових 

интересантних појмова , речи , граматичких правила , конверзације.  

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Сми и  молодёжь  

 

 

 

 2. Спорт и   мы  

 

 

 

 

3. Путешествие  

 

 

 

 

 

 

 

-Изношење личног става према медијима . 

 -Изношење мишљења о рекламама . 

 -Изношење мишљења о ТВ емисијама  и о улози телевизије , биоскопа 

и књижевности у животу младих . 

-Савети за здраву исхрану и начин живота . 

- Разговор о врстама спорта/ фитнесу .  

- Размена мишљења о улози спорта у  

  животу.  

-Представљање омиљеног спортисте . 

-Разговор о плановима за распуст . 

-Распитивање о времену полетања и слетања авиона и пружање 

информација о  томе .  

-Глаголи кретања са префиксима  

-Неодређене заменице и прилози . 

-Преношење утисака о доживљајима са распуста . 

-Говорни чинови  

-Граматичке структуре  
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ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

информатичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим 

и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици оспособе за 

коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

-упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

-развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

-подстицање креативног рада са рачунаром; 

-оспособљавање за рад на рачунару. 

-упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

- оспособе за израду мултимедијалних презентација; 

- упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона; 

- упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару; 

 

Садржаји: 

     број часова 

 

Рад са текстом      8 

Презентација     10 

Обрада видео записа    10 

Microsoft excel      8 

 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Програм ликовне секције у ОШ ''Илија М.Коларац'' се углавном састоји на изради таписерија од канапа са 

мотивима познатих уметничких дела, пејзажа, мртве природе или од слободно изабраног мотива ученика. 

Програмом рада секције су обухваћена и учешћа на ликовним конкурсима (Црвени крст 

Србије),општинског,регионалног и републичког карактера било на задату тему конкурса или са радовима 

од таписерија. У оквиру секције се раде и поставке изложби у школи,прославе дана Св. 

Саве,манифестације поезије и прозе ''Извор живе речи'' и израда честитки за будуће прваке.У раду 

ликовне секције учествују ученици од 5. до 8. Разредж 

 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Циљ: усвајање основних појмова из позоришне уметности; развијање читалачких способности; развијање 

глумачких способности. 

 

Садржаји: 

Формирање секције и 

упознавање ученика са планом и програмом рада 

Основми појмови позоришне уметности 

Одабирање текста за драматизацију, односно избор комада за припрему 

Распоредне пробе 

Генерална проба пред наступ на прослави Св. Саве 
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Рспоредне пробе  

Генерална проба 

Школска свечаност 

Распоредне пробе 

Генерална проба 

Извештај о раду секције 

 

 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Циљ: креативно испољавање и развијање младих 

  

Садржаји: 

Формирање секције 

Поезија 

Драма 

Темпо, мимика и гестикулација 

Портрет омиљеног песника 

 

 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА – ОДБОЈКА 

 

Садржаји: 
Одигравање лопте прстима: 

 Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте прстима 

 Игра преко мреже у три контакта- прстима 

Одигравање лопте чекићем: 

 Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте- чекићем 

 Игра преко мреже у три контакта- прстима и чекићем 

Школски сервис: 

 Основни положај тела, руку и шака при извођењу школског сервиса 

 Игра преко мреже у три контакта прстима и чекићем- с тим што надигравање  

            почиње доњим сервисом 

Тенис сервис: 

 Основни положај тела, руку и шака при извођењу сервиса 

 Игра преко мреже у три контакта прстима и чекићем- с тим што надигравање  

            почиње  сервисом 

Смечирање: 

 Ударац по лопти за извођење смеча без мреже 

 Ударац по лопти за извођење смеча на мрежи али без скока 

 Залет и наскок за смеч 

 Техника смеча у целини 

 Игра преко мреже у три контакта- прстима и чекићем с тим што надигравање  

            почиње сервисом 

Блокирање: 

 Основни положај тела и туку и шака при извођењу блока 

 Учење корака у припремној фази ( двокорак, прекорак укрштањем корака и трчање    

             поред мреже) 

 Контакт шаке и лопте 

 Јединични блок 



252 
 

 Групни блок ( двојни и тројни) 

 Игра преко мреже у три контакта уз примену свих елемената одбојкашке игре 

Игра: 

 Елементи одбојкашке игре ( фаза пре игре почиње сервисом и наставља се блоком  

            и одбраном и контра нападом) 

 Елементи одбојкашке игре фазе пре ( игра почиње пријемом сервиса и наставља се  

            дизањем лопте за напад и нападом. 

 Игра са одређеним задацима 

 Игра 1:1 

Игра 2:2 

Игра 3:3 

Игра 4:4 

 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА – ФУДБАЛ 

 

Садржаји: 

Физичка припрема -  Развијање и усавршавање моторичких особина карактеристичних за фудбал. 

Техничка припрема - Кретање с лоптом,ударци,заустевљање,игра главом,вођење лопте, дриблинг,                   

одузимање лопте,убацивање лопте,техника голмана. 

Тактичка припрема -  Тактика одбране-индивидуална и колективна.Постављање играча,одузимање 

лопте,покривање играча,извођење слободних удараца,постављање код извођења 

једанаестерца,постављање код извођења аута.ТАКТИКА ГОЛМАНА-Индивидуална 

тактика напада,колективна тактика напада(покривање и откривање,додавање 

лопте,комбинација).Систем игре. 

Теоријска припрема - Основни појмови технике игре.Основни појмови тактике игре.Основе 

тренинга.Правила игре и суђења. 
 

 

САОБРАЋАЈНA СЕКЦИЈA 

Циљ  : Оспособити ученике да примењују саобраћајна правила и прописе кретања пешака и бициклиста у 

свакодневном животу 

 

Садржаји: 

Историјски разво саобраћаја,саобраћајна средствасредства 

Основна правила кретања пешака 

Сабраћајни знаци 

Ознаке на коловозу   

Саобраћајни знаци које даје овлашћено лице  

Правило десне стране   

Првенство саобраћаја у раскрсници   

Значење појединих израза и прописа о безбедности саобраћаја 

Правила заустављања, паркирања и мимоилажења 

Правила саобраћаја бицикла и бицикла са мотором 

Правила саобраћаја бицикла и бицикла са мотором 

Правила скретања и зауставни пут возила  

Уређаји за означавање на возилима 

Саобраћак пешака 

Практично усавршавање знања и технике кретања бициклиста и пешака 

Припрема и организација такмичења 

Решавање тестова    
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ХОР  

Циљеви и задаци: 

неговање способности извођења музике певањем ,неговање смисла за колективно музицирање  

развијање способности за доживљај музичког дела,развијање способности за разумевање музичког дела 

развијање музичке креативности,развијање способности за импровизацију мелодије 

 

Садржај програма 
Начини и поступци 

остваривања садржаја 
Циљеви и задаци 

Певањем 

упознајемо 

музику 

 

-аудитивна 

- дијалошка 

- демонстративна 

- неговање способности извођења музике певањем 

- неговање смисла за колективно музицирање  

-певати народне, дечје, уметничке песме, каноне и песме наших 

истраних композитора. 

-развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 

музичке традиције и културе свога и других народа. 

-да код ученика развија музичке способности и жељу за 

активним музицирањем/певањем и суделовањем у школским 

ансамблима; 

-да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и 

оспособљеност за разумевање музичких порука; 

-да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким 

активностима (извођење,слушање, истраживање и стварање 

музике); 

-да развија критичко мишљење. 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 
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ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ 

(током школских 2015/ 2016/2017/2018.) 

 

 

Месец  Активност  реализатор исходи 

Септембар  Свечани пријем првака  

,,Добро дошли прваци 

“ 

Учитељи будућих 

првака , ученици другог 

, трећег и четвртог 

разреда.  

Пожелети добродошлицу првацима, 

поделити им беџеве са ознаком 

разреда и одељења. 

Октобар  - обележавање 

прославе Дечије 

недеље 

Учитељи, ученици свих 

разреда , са разредним 

старешинама. 

Развијати толеранцију, другарство, 

љубав према спорту,правилан однос 

међу половима и поштовање свих . 

новемвар  Међународни  дан 

толеранције 

Педагог, библиотекар Развијање  толеранције, љубљви и 

другарства. 

децембар Прослава Нове године 

 

Чланови драмско-

рецитаторске секције, 

хор, фолклорна секција,  

Обележавање празника 

  

Јануар  Прослава  школске 

славе Светог Саве  

Чланови драмско-

рецитаторске секције, 

хор, фолклорна секција, 

Прослава школске славе ,упознавање 

са ликом Светог Саве и народне 

традиције. 

фебруар Ликовни Конкурси , 

такмичење рецитатора 

Чланови ликовне 

секције, чланови 

рецитаторске секције  

Развијање љубави према ликовној 

уметности, лепом казивању стихова 

,љубави према поезији. 

март - Прослава Дана жена  Чланови драмско-

рецитаторске секције, 

хор, фолклорна секција, 

Прослава Дана жена- развијање 

љубави према мајкама ,  поштовања 

према  свим женам. 

април -Маскембал, 

Васкршњи сабор  

Ученици нижих  

разреда, 

Развијање маште .  

Мај  - Прослава дана школе 

Учешће у Смотри 

литералних радова 

,,Извор Живе речи,, 

Чланови литералне 

секције, Чланови 

драмско-

рецитаторскесекције, 

хор, фолклорна секција, 

Развијање љубави према поезији и 

прози. 

јун Такмичење у глуми  Чланови свих секција 

.V,VIиVIIразреда. 

Да ученици схвате значај њиховог 

успеха и целогодишњег труда у 

постизању сто бољег успеха.  
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ПРОГРАМ ЗАШТИТE ОД НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Израда  плана Тима за заштиту  

 

 

-Разноврсна понуда слободних и ваннаставних 

активности  за структурирање слободног 

времена деце/ ученика 

 

-Организовање помоћи деци/ученицима у 

развијању животних вештина или 

превазилажењу школских неуспеха.  

 

-Стварање атмосфере међусобног 

уважавања,поверења и поштовања . 

 

-Сарадња са родитељима и локалном 

заједницом са циљем ангажовања свих 

стручних и институционалних капацитет за 

превенцију  насиља и заштиту деце ( форуми 

родитеља , саветовање ,заједничке акције )  

 

-Активирање школског и рекреативног спорта 

и стављање спортских капацитета у функцију 

здравља деце/ученика  у локалној заједници 

организовањем разних врста манифестација и 

такмичења .  

 

-Међусобно пружање  помоћи ,као и обилазак 

старих , угрожених и усамљених лица у 

окружењу( одлазак групе деце са једном 

одраслом особом у посету немоћним и старим 

лицима )  

 

-Редовна анализа Правила понашања и 

подсећање на њих према потреби,а све у циљу 

максималне заштите од насиља ,злостављања и 

занемаривања .  

-  Тим за заштиту , Савет родитеља ,  

  Стручна служба ,Ученички  

   Парламент ,деца/ученици  

 

- Ученички парламент , Тим за 

заштиту ,наставно особље , одељењске 

старешине  

 

- Стручна служба ,родитељи , Тим за 

заштиту ,наставно особље и остали 

радници  школе .  

 

-Директор,Тим за заштиту ,особље Школе 

,Локална заједница 

 

 -Локална заједница ,стручне службе, Тим 

за заштиту ,родитељи, радници школе 

,Ученички парламент,деца/ученици 

 

 

 

-Локална заједница ,Савет родитеља 

,Ученички парламент наставно и друго 

особље Школе , Тим за заштиту 

,деца/ученици .  

 

 

-Тим за заштиту ,Ученички парламент 

,Локална заједница, стручне службе 

,Савет родитеља ,  

Радници Школе , деца/ученици .  

 

 

-Тим за заштиту ,Савет родитеља, 

одељењске старешине,као и остали 

радници Школе,Ученички парламент, 

деца/ученици. 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 
 Програм школског спорта и школских спортских активности представља скуп свих спортских 

активности које се реализују у школи. Обухвата све спортске 

садржаје:вежбања,такмичења,игре,приредбе,јавне наступе,који се реализују кроз ваннаставне и 

ваншколске облике рада.  

 Програмом су обухваћени сви наставници,учитељи и ученици школе,у већој или мањој мери,и од 

њих зависи реализација програма,као носиоца и актера реализације.  

 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Циљ програма школског спорта и спортских активности јесте да разноврсним и систематским 

спортским садржајима,у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика (когнитивном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и вештина у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

Школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви 

ученици, ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести,здравља и безбедности, о 

потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије и 

малолетничке делинквенције. 

 

Општи оперативни задаци: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења,вештина и навика и стицање теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког вежбања; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

-стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове 

средине. 

 

Посебни оперативни задаци: 

- усмерени развој основних моторичких способности; 

- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења,навика и вештина; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

Од организационих облика рада који треба да допринесу остваривању програмашколског спорта и 

школских спортских активности који се реализује у ванчасовној и ваншколској организацији рада ту су: 

- слободне активности; 

- излети; 

- кросева; 

- спортских активности од значаја за друштвену средину; 

- школских и других спортских такмичења; 

- приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе. 

 

Слободне активности - организују се за више спортских грана. 

Излети се могу организовати по одељењима,више одељења и сви ученициа одједном,а њихову 

локацију утврђујеНаставничко веће. 

Кросеви се одржавају два пута годишње за све ученике. Крос се одржава у оквиру радних дана, 

планираних за ову активност. Актив наставника утврђује место одржавања и дужину стазе, као и 

целокупну организацију. 

Такмичења ученика чине процес физичког вежбања на којима ученик проверава резултат свога 

рада. Школа је обавезна да створи материјалне, организационе и друге услове како би школска 

такмичења била доступна свим ученицима.Организују се међушколска,међуразредна и међуодељењска 

такмичења. Ученици учествују и на оним такмичењима за која се пријаве. 

Спортска активност од значаја за друштвену средину. Програмом се предвиђа активности која је 

од интереса за средину у којој школа живи и ради. 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

- Програм школског спорта и школских спортских активности реализује  се заједно са јединицом 

локалне самоуправе.  

- Програмска концепција школског спорта и школских спортских активности заснива се на 

јединству наставних, ванчасовних и ваншколских организационих облика радаза остваривање циља и 

задатака програма. 

- Програм школског спорта и спортских активности претпоставља да се кроз развијање физичких 

способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за задовољавање 

индивидуалних потреба,склоности и за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. 

- Програмски задаци остварују секроз ванчасовне и ваншколске организационе облике рада, као што 

су излет, крос, курсни облици, слободне активности, такмичења, дани спорта, приредбе и јавни наступи. 

- Да би физичко вежбање било адекватно броју и индивидуалним разликама ученика, носиоци 

реализације ће сваког ученика или групе ученика, усмеравати на рад и на смањене или проширене 

садржаје, који су предвиђени  програмом. 

- Ученицима који, услед ослабљеног здравља, смањених физичких или функционалних 

способности, лошег држања тела и телесних деформитета, не могу да прате програм обезбедиће се 

прилагођени рад или ће бити ослобођени од стране разредног старешине или учитеља. 
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Р.Б. Врста спортске активности Носиоци реализације Реализатори  Време реализације Место реализације 

 Прво полугодиште 

1 Излет Учитељи Наставници Ученици 1 – 8 разреда Септембар Атар села Колара 

2 Кошарка-баскет Наставник Ученици  5– 8 разреда Понедељак 

Н
ед

ељ
а 

ш
к
о
л
ск

о
г 

сп
о
р
та

 Школско двориште 

3 

Мали фудбал Елементарне игре Учитељи Ученици  1 – 4 разреда 
Уторак 

 

Спортско игралиште 

Одбојка 
Наставници 

Ученици 

Ученици  5 – 8 разреда 

Наставници 
Школско двориште 

4 

Спортом против насиља 

''Фер плеј'' турнир 

Спортске активности по 

принципу сви побеђују 

Актив уметности и вештина 

Тим за борбу против насиља 

 

Директор;Педагог 

Учитељи;Наставници 

Ученици  4 – 8 разреда 
Среда 

 

Школско двориште 

Елементарне игре Учитељи Ученици  1 – 3 разреда Школско двориште 

5 Јесењи крос Учитељи Наставници Ученици  1 – 8 разреда Четвртак Спортско игралиште 

6 Стони тенис Учитељи  Наставници Ученици  1 – 8 разреда Петак  

7 
Мали фудбал 

Школско такмичење 

Наставник физичког 

васпитања 
Ученици  5 – 8 разреда Новембар Школско двориште 

 Друго полугодиште 

1 Активности на снегу Учитељи Ученици  1 – 4 разреда  Јануар Школско двориште 

2 
Атлетика 

Школско такмичење 
 Наставник физичког  васпитања Ученици  5 – 8 разреда Март Школско двориште 

3 Рукомет Школско такмичење  Наставник физичког васпитања Ученици  5 – 8 разреда Април Школско двориште 

4 
Мали фудбал Рукомет 

Пријатељске утакм. 
 Наставник физичког васпитања 

Чланови спортских 

секција Гостујуће шко. 
Мај Школско двориште 

5 Дан школе-спортска такмичења 
Учитељи 

Наставници 

Чланови спортских 

секција 

Гостујуће школе 

Понедељ

ак 

 

Н
ед

ељ
а 

ш
к
о
л
с.

 

сп
о
р
та

 

Школско двориште 

6 Пролећни крос Учитељи Наставници Ученици  1 – 8 разреда Уторак Спортско игралиште 

7 Мали фудбал Елементарне игре Учитељи Ученици  1 – 4 разреда Среда Спортско игралиште 

8 
Мали фудбал Рукомет 

Кошарка 

Актив уметности и вештина 

Актив разредне наст. 

Тим за борбу против насиља 

Директор;Педагог 

Учитељи;Наставници 

Ученици  1 – 8 разреда 

Четвртак 

 
Школско двориште 

9 Излет Учитељи Наставници Ученици  1 – 8 разреда Петак Атар села Друговца 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Будући да је циљ образовно-васпитног рада развијање свестране личности оспособљење да брине за 

сопствено здравље, здравље своје породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, школа ће у 

оквиру одговарајућих  предмета и других садржаја овом виду васпитања посветити потребну пажњу. 

Основна здравствена заштита наших ученика се остварује у Медицинском центру „Свети лука“ у 

Смедереву. Сарадња са педијатријском службом ће се одвијати кроз вршење редовних систематских 

прегледа, вакцинације и кроз предавања која ће реализовати школски лекар или спољни сарадник. 

Стручни органи наше школе ће пратити и анализирати податке о здравственом стању ученика и на основу 

тога предузимати кораке превенције и корекције. 

Према посебним програмима реализоваће се едукација ученика и родитеља у овој области. 

Програми су конципирани на два нивоа: за ученике млађих разреда и ученике старијих разреда.  

Планира се и сарадња са Заводом за болести зависности у циљу едуковања ученика, наставника и 

родитеља у борби против болести зависности. 

Програм који смо конципирали представља јединствену васпитно-образовну област чији се задаци 

не могу остваривати у оквиру само једног предмета или активности. Успешном остваривању овог 

програма допринеће и активно укључивање ученика и родитеља у избор тема и активности. 

 

Млађи разреди 

 

Садржај рада: 

 Лична хигијена, Болести прљавих руку – панои и разговор – I и II разред (учитељи) 

 Правилно држање тела – разговор – I и II разред (наставници физичког васпитања, учитељи) 

 Правилна исхрана – предавање – ученици од I – IV разреда (учитељи, лекар) 

 Правилна исхрана – пано – ученици од I – IV разреда (родитељи, учитељи) 

 Спречавање капљичних инфекција (предавање) – III разред (биолог, лекар) 

 Хигијена уста зуба – разговор - ученици од I – IV разреда (учитељи, зубар) 

 Вакцинација – шта је то предавање – III, IV разред (лекар, учитељи) 

 Хигијена становања (разговор) – ученици од I – IV разреда (учитељи) 

 

Предвиђено време реализаације ће се мењати у зависности од редоследа наставних тема у настави 

познавања природе, свет око нас, плана рада одељењске заједнице, обавезе школског лекара и спољних 

сарадника. 

 

Старији разреди 

 

Садржај рада: 

 Организовање часова корективне гимнастике у оквиру спотских активности са циљном групом   

       Од  V-VIII  (наставници физичког васпитања, одељењске старешине) 

 Предавање: Болести зависти – V-VIII (спољни сарадник, педагог) 

 ИСХРАНА – предавање - V-VIII (спољни сарадник,биолог,одељенски старешина) 

 Разговор: Одмор и рекреација-V-VIII (наставници ,одељенске старешине) 

 Разговор: Карактеристике пубертета-V-VII (наставници одељенске старешине ) 

 Пано: Здравље највеће богаство-V-VIII (ученици,одељенски старешина.,биолог ) 

 

Пројектовани програм рада у старијим разредима допуњаваће се у зависности од нових 

интересовањаученика и родитеља, а време реализације ће пратити месечно планирање. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Носиоци активности: наставници биологије, хемије, физике и учитељи кроз часове редовне 

наставе, одељењске старешине. 

У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика, подстицање развоја и формирање 

здравствених и естетских ставова и навика код ученика, програм еколошке заштите и естетског уређења 

школе представља саставни део укупног рада свих запослених у школи. Планирано је активно учешће 

ученика, родитеља и локалне заједнице чиме би се обезбедило остваривање планираног циља и задатака. 

 

Садржај рада: 

 Уређење учионица (одељенске заједнице,одељенски старешина. ) 

 Одржавање школског дворишта (родитељи, директор, домар) 

 Гајење биљака (помоћно особље,ученици ) 

 Сакупљање секундарних сировина (наставници,ученици )  

 Уређење одељенских паноа (наставници, ученици) 

 Припрема за изложбу кућних љубимца 

 Бирамо најбоље уређену учионицу – (ученици,предметни наставници,техничко особље ) 

 Значај рециклаже 

 Изложба собног цвећа (ученици,наставници) 

 Сортирање отпада 

 Дан Планете земље , 22.април (Прича о озонској рупи; Како да спасемо земљу; Животиње   

           које нестају ) 

 

 Израда паноа ликовних радова:  

 -загађење животне околине 

 -сањај о оваквој планети Земљи 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 Школа плански , кроз низ повезаних програма , поступака и акција,  а на основу утврђивања потреба   

посветиће значајну пажњу социјалној заштити ученика .Активности се састоје у пружању помоћи 

ученицима из социјално угрожених породица .Програм социјалне заштите планира организовање 

бесплатне екскурзије , обезбеђивање бесплатних уџбеника и бесплатне ужине за децу из социјално 

угрожених породица . Културне активности , посета изложбама ,позоришним представама и филмским 

пројекцијама школа организује бесплатно за ученике из многочланих и материјално  угрожених 

породица. 
  Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Време  

реализације 
Подела  

школског прибора  

 

прикупљање и  

подела 

Радници школе,  

ученици, 

родитељи 

На почетку школске 

године , 

током школске год. 

Организовање  

бесплатне ужине 

обезбеђивање 

средстава, подела 

Школа , Црква , 

пекара 

током школске  

године 

Хуманитарна  

акција 

прикупљање,  

селектирање , 

дистрибуција 

Радници школе,  

ученици ,родитељи, 

Центар за социјални рад 

током школске године, 

интензивирано у 

октобру 

Укључивање у  

хуманитарне акције 

Учешће у 

планираним акцијама 

Школа , месна 

заједница ,Црвени крст 

током школске 

године 
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Прикупљање и подела 

старих уџбеника 

прикупљање, 

селекција, подела 

Радници школе, 

ученици,родитељи 

при крају школске 

године и почетком 

следеће 

Организовање 

Бесплатне екскурзије 

обезбеђивање 

средстава 

 

Школа 

током школске 

године 

Организивање 

бесплатне посете 

позоришту,музеју и 

биоскопу 

 

обезбеђивање 

средстава 

 

Школа 

 

током школске  

године 

Прикупљање 

секундарних  

сировина 

 

прикупљање, 

дистрибуција 

Ученици, родитељи, 

радници школе 

током школске 

године , крај школске 

године 

Организовање  

бесплатне посете 

манастирима 

 

обезбеђивање 

средстава 

 

Школа, 

Црква 

 

током школске 

године 

Финансијска помоћ 

ученицима 

 

обезбеђивање 

средстава 

 

Школа, 

Црква 

 

током школске 

године 

 

Планирано је да у сарадњи са родитељима и Црквом  се омогући финансијска помоћ ученицима у 

случају смрти родитеља .У сарадњи са Центром за социјални рад и Црвеним крстом школа ће 

учествовати у планираним хуманитарним акцијама . 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
    

Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског живота 

представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог 

процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање и 

подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес, како породице тако и школе. 

У основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитањa, у делу: Општи 

принципи система образовања и васпитања (члан 3), стоји да „систем образовања и васпитања својом 

организацијом и садржајима обезбеђује: 

1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног 

остваривања постављених циљева образовања и васпитања  

2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницоми широм друштвеном средином како би се 

постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању.“  

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, 

односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у 

наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, 

организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 

обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када 

родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, 

организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње 

са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.Мишљење родитеља, односно 

старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада 

школе.“ 
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Циљ: 

Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови 

односи морају бити пре свега партнерски. 

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа 

између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељскекомпетенције, посебно у областима процеса 

васпитања и превенције негативних појава. 

 

 Задаци :  

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад Школе, 

• задовољавање потреба породице и њених циљева, 

• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања, 

• развијањепартнерскогделовањапородице и школе у  образовању и васпитању ученика, 

• обезбеђивање редовне, трајнеи квалитетне сарадњепородицеи Школе, 

• остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ, 

• обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у школи и код 

ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе. 

 

ОБЛАСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

1. Информисање родитеља и старатеља 

Родитељи/старатељи треба да буду детаљно информисани о свим аспектима школског живота и 

образовног процеса који се посредно или непосредно тичу њихове деце и њих, као и о могућностима на 

које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно-

образовног процеса. 

Ова област сарадње породице и Школе одвија се кроз следеће облике рада: 

·         креирање странице намење родитељима на сајту Школе 

·         организовање Отворених врата – термина када родитељи имају могућност да са  

           наставницима разговарају о раду и напредовању ученика 

·         месечно организовање Отвореног дана, када родитељи, односно старатељи могу да  

           присуствују образовно-васпитном раду. 

·         уређивање огласне табле за родитеље у просторијама Школе 

·         организовање и реализација родитељских састанака 

 

2. Укључивање родитеља и старатеља у наставне и остале активности 

 

Да би се избегла декоративна функција родитеља у тој сарадњи, и пошто очекујемо да један број 

родитеља жели да партиципира у различитим аспектима васпитно образовног процеса, па и у самој 

настави, родитељи би требало да се подстичу да се укључују у образовни процес на више различитих 

начина, и то као: 

• асистенти у настави, 

• сарадници и асистенти у реализацији програма секција, 

• едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти, 

• кроз учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена, 

• сарадници за обезбеђивање безбедног окружења у школи, 

• сарадници у процесу професионалне оријентације, 

• сарадници при организацији и реализацији приредби, изложби, спортских и других такмичења и 

сличних активности у Школи, 

• сарадници и асистенти у реализацији излета, посета, екскурзија ученика, 

• сарадници у организацији и реализацији радионица, хуманитарних акција и сличних активности, 

• учешће у стручним тимовима које директор формира по потреби, 
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• као евалуатори васпитно-образовног рада и квалитета рада установе кроз процес самовредновања 

квалитета васпитно-образовне праксе, 

Родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у 

развоју, инвалидитет и др.)  учествују у изради и реализацији индивидуалног образовног плана. 

 

3. Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања 

 

Овај облик сарадње пружа родитељима информације о организацији живота и рада школе, а својим 

учешћем они доприносе побољшању услова и рада школе.Законска регулатива је прописала обавезно 

укључивање родитеља у процес одлучивања и то кроз: 

• укључивање родитеља у Савет родитеља Школе, 

• укључивање родитеља у Школски одбор, 

• укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно планирање, 

сарадња са локалном заједницом и породицом и сл.), 

• испитивање потреба и очекивања родитеља анкетирањем на крају сваког полугодишта, 

• родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, 

инвалидитет и др.) учествују у индивидуалном образовном плану, по потреби предлажу спољне 

сараднике у тиму који се бави образовним планом, као и да дају одобрење за спровођење тог 

индивидуалног образовног плана. 

 

4. Едукација и саветодавни рад са породицом 

Будући да су родитељи у највећој мери упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају 

најучесталије контакте, важан задатак наставника је да креирају такву атмосферу у којој ће родитељи 

бити подстакнути да се укључују на различите начине и да доприносе животу учионице/школе без страха 

да ће то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у професионалну улогу наставника. 

Унапређивање компетенција родитеља за педагошко деловање и пружање подршке ученицима Школа 

организује кроз следеће облике рада: 

• едукација кроз организовање мини предавања на родитељским састанцима, 

• ангажовање родитеља као едукатора других родитеља о проблемима који су релевантни за родитељску 

популацију, а за које су поједини родитељи стручни. 

 

ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Савет родитеља 

Представници сваког одељења Школе чине Савет родитеља Школе. Будући да Савет родитеља има 

значајну улогу и овлашћења у регулисању живота школе и то не само у предлагању намене средстава 

прикупљених од родитеља идавања сагласности на програм екскурзија и наставе у природи, већ и 

приликомпредлагања мера за осигурање квалитета и унапређење васпитно-образовног рада ,разматрање 

предлога програма образовно-васпитног рада, развојног плана, годишњегплана рада и извештаја о 

вредновању и самовредновању, важно је да се постоји двосмерна комуникација: од родитеља ка њиховим 

представницимау Савету и од представника Савета ка родитељима који су их изабрали. 

 

Школски одбор 

Законском регуалтивом дефинисано је да 3 члана Школског одбора као органа управљања Школом 

буду представници родитеља. 

 

Родитељски састанци 

се одржавају најмање 5 пута годишње, са дневним редом који је специфичан за сваки родитељски 

састанак. Циљ родитељског састанка је упознавања родитеља са организационим или васпитно-

образовним радом у Школи. 

 

Индивидуални разговори са родитељима 
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Родитељи се често нађу у ситуацијама или дилемама, које не знају на који начин да реше и тада им 

је стручна помоћ увек добродошла. Савремен родитељ се све мање ослања на свој инстинкт и на искуство 

претходних генерација, а све чешће тражи научно решење свих проблема, које родитељство са собом 

носи. Разговор са наставником,педагогом или неким другим радником често опусти родитеља и донесе 

решење проблема. Наши сарадници су и сарадници наших родитеља. 

 

Отворена врата  

Једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне разговоре родитеља и наставника, 

наставници примају родитеље. У отвореном дијалогу наставника и родитеља често се решавају 

евентуални проблеми. 

 

Отворени дан 

Сваког месеца школа организује Отворени дан, када родитељи, односно старатељи могу да 

присуствују образовно-васпитном раду, стекну увид у начине рада наставника, али и рад, ангажовање и 

постигнућа ученика. 

 

Анкете и упитници 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, 

организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње 

са породицом и у погледу њихових сугестија за даљи рад. 

 

Укључивање у процес наставе 

Школа подстиче родитеље да се укључују у образовно-васпитни процес на више различитих 

начина: 

а) као асистенти у настави, 

б) као едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти, 

ц) учешћем у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена, 

д) учешћем у стручним тимовима које директор формира по потреби, 

е) креирањем индивидуалних образовних планова 

 

Огласне табле 

На видним местима у Школи налазе се огласне табле намењене информисању родитеља о битним 

дешавањима у Школи. 

Едукативни чланци на сајту Школе– Водич за родитеље 

На сајту Школе се објављују основне информације о животу и раду Школе. 

 

Приредбе, посете, спортска и друга такмичења ученика 

Организују се у складу са Годишњим планом рада Школе и представљају сјајан показатељ 

ученичког напретка у току године, али и узајамног односа ученикаса наставницима, као и ученика 

међусобно. Учешће на приредби јача самопоуздање ученика и мотивисаност за учење. 

 

Коришћење школске библиотеке за родитеље 

Родитељи имају могућност да користе библиотечки фонд и стручне савете школског библиотекара у 

циљу едукације и пружања подршке ученицима. 

 

Реализација излета, посета, екскурзија ученика 

Родитељи активно учествују у организовању и реализацији излета, посета и екскурзија ученика у 

складу са Годишњим прорамом рада школе и личним интересовањима и могућностима. 

 

Писана комуникација 

Школа писмено обавештава родитеље у случајевима када је то потребно. 
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САДРЖАЈИ 

Садржаји сарадње с родитељима се односе на савремена сазнања из теорије и праксе развоја 

ученика. Та сазнања нуде делови медицине, развојне и педагошке психологије, педагогије. Знања из ових 

области, које се међусобно условљавају, а само се теоријски могу појединачно изучавати, су својеврсна 

основа родитељима и просветним радницима за организовање васпитно-образовног утицаја у својим 

срединама. 

Због истовременог интензивног деловања различитих друштвених чинилаца на развој ученика, у 

сарадњи с породицом потребно је да родитељи познају и утицај сваког од њих.Отуда садржаји сарадње 

обухватају и следеће садржаје: 

–  имунизација, исхрана, природни услови; 

- развојне карактеритике и потребе ученика, норме развоја, интелектуални развој, превенција негативних 

појава (алкохолизам, наркоманија и сл.), понашање ученика, развој способности, подршка 

учењу,формирање навика, професионална оријентација ученика; 

- ненасилна комуникација, ненасилно решавање конфликата,превенција и сузбијање неприлагођеног 

понашања; 

–  живот детета у породици: услови који задовољавају основне потребе ученика (здравствени, емотивни, 

економски), структура породице и односи у породици (између родитеља и осталих одраслих чланова, 

родитеља и деце, деце када их је више у породици), организација породичног живота (активности 

одраслих и деце у одређеном времену да би се задовољиле потребе свих чланова...), породично 

васпитање, дечје игре и стваралаштво, садржај породичног васпитања, методе породичног васпитања; 

- живот у школи:  активности, резултати и понашење ученика и његових вршњака (у току дана, 

периодично, годишње), стручњаци који реализују васпитање и образовање, организација рада установе 

(простор и време, распоред активности, разреди и одељења у оквиру њих, прибор за рад и учење, општи 

услови за задовољавање потреба и различите активности ученика), средства за несметано одвијање 

активности (школски простор, уџбеници, школски прибор, наставна средства, средства за практичан 

рад...); чиниоци у друштвеној средини, културна и јавна делатност школе;  адаптација на нову 

средину;укључивање ученика у ваннаставне активности; 

- значај сарадње породице и школе; координација, усклађивање и повезивање активности породице и 

школе у процесу васпитања; 

–  локална средина у којој живи породица (становништво, дечје и омладинске организације, културне, 

спортске, техничке организације које организују активности деце и младих у слободном времену, 

здравствене и комуналне службе и друге јавне службе...); шира средина у којој старији ученици посећују 

наставу или је њихово школовање ван места живљења породице; прва социјализација, идентификација, 

емоције, прва дружења, утицај литературе, моралне норме. 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 

Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе године и подразумева 

укључивање породице у планирање,реализацију и евaлуацију те сарадње. Активности у оквиру сарадње 

са породицом реализују се на основу Развојног плана Школе и Годишњег плана Школе и то кроз:     • 

план рада Савета родитеља 

• планове рада директора и педагога школе 

• план за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

• планове рада стручних већа 

• планове одељењских већа 

• планове одељењских старешина 

• план рада секција 

• план професионалне орјентације 

• план здравствене превенције 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 

 

  Циљ овог програма је оспособљавање ученика за избор одговарајућег занимање за себе у 

складу са личним  интересовањима, могућностима и знањем. 

   Основне податке о различитим занимањима деца добијају током читавог школовања, како од 

наставника, одељенских старешина и педагога, тако и од родитеља и шире друштвене заједнице. 

   Пројекат „Професионална оријентација, пет корака до одлуке о школи и занимању“ је основа 

рада са ученицима седмог и осмог разреда наше школе. Тим за професионалну оријентацију 

сваке године прилагођава програм потребама одговарајуће генерације ученика седмог, односно 

осмог разреда. 

 

                                    ЗАДАЦИ                РЕАЛИЗАТОРИ 

Израда плана и програма ПО-а за предстојећу школску 

годину  

   Одељењске старешине 7. и 8. разреда 

са педагогом школе 

Обавештавање ученика и родитеља о могућности 

похађања програма ПО-а 

 

 

Одељењске старешине 7. и 8. разреда 

 

Анкетирање  ученика  и њихових  родитеља о 

укључивању у пројекат „Професионална оријентација, 

пет корака до одлуке о школи и занимању“ 

Договор тима о начину и терминима одржавања 

радионица на основу броја опредељених ученика по 

разредима 

   Одељењске старешине 7. и 8. разреда 

са педагогом школе 

Спровођење радионица и квартална анализа њихове 

реализације 

   Одељењске старешине 7. и 8. разреда 

са педагогом школе 

Упознавање ученика са основним подацима 

(израчунавање бодова добијених на основу успеха у 

школи, листе занимања у средњим школама околних 

места ...) 

 

Педагог и одељењске старешине  

7. и 8. разреда 

Индивидуални разговори са ученицима осмог разреда  Педагог 

Организовање родитељског састанка ради информисања 

родитеља о начину уписа у средње школе 

Одељењске старешине 7. и 8. разреда 

Сарадња са релевантним институцијама : Националном 

службом за запошљавање, средњим школама... 

Педагог, директор 

Анализа рада, израда извештаја и предлог евентуалних 

измена 

Педагог и одељењске старешине 7. и 8. 

разреда 
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ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

ИЗЛЕТИ 

 

Циљ излета је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини,упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа као и 

рекреативно –здравствени опоравак ученика. 

Задаци: 

Упознавање ученика са историјским објектима,различитим врстама насеља,привредним,географским 

карактеристикама околине као и елементима који су у вези са садржајима које уче из појединих 

наставних предмета 

-уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним и друштвеним условима 

-развијање интереса за природу и формирање еколошких навика 

-развијање позитивног односа према националним,културним и естетским вредностима 

-схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

-подстицање и испољавање позитивних емотивних доживљаја 

Садржаји излета  подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног програма 

Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Директор школе биће носилац припреме ,организације и извођења плана и програма излета.Стручни 

вођа излета припрема и изводи програм који сеодноси на остваривање постављених васпитно-образовних 

циљева.Стручног вођу пута именује директор из реда наставника који остварују план и 

програм.Одељенске старешине обезбеђују организационо-техничке услове за извођење путовања и 

координирају  остваривање садржаја и активности и старају  се о понашању и безбедности ученика. 

Трајање излета 

Један полудневни излет 

Један целодневни излет 

Путни правци 

Због малог броја ученика сви ученици иду на исту релацију с тим што ће полудневни излет 

одељенске старешине у подручним одељењима организовати   према интерном договору а целодневни 

излет  ће бити организован на нивоу целе школе.На једнодневном излету ученици ће обићи знаменитости 

свог села .На целодневном излету ученици ће обићи Смедерево (Градски трг,Цркву Светог Ђорђа,Музеј у 

Смедереву,Карађорђев дуд ,и Тврђаву). 

Техничка организација обавиће се у складу са Правилником о програму за остваривање екскурзија у 

првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(Службени гласник РС-бр.7/2010). 

Начин финансирања 

 Излет ће финансирати родитељи ученика 

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Циљ екскурзије као облика васпитно-образовног рада је: 

- упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини 

–упознавање са културним ,историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима 

Задаци: 

-проучавање објеката и појава у природи 

-неговање другарства и осећаја заједништва 

-подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено понашање 

-развијање способности оријентације у простору 

-уочавање узрочно-последичних односа у природи у конкретним природним и друштвеним условима 
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-развијање интересовања за природу  

-упознавање  начина живота и рада људи појединих крајева 

-развијање позитивних односа према националним ,културним и естетским вредностима,спортским 

потребама и навикама,развијање позитивних социјалних односа 

-схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

-подстицање испољавања позитивних емоциналних доживљаја према крају који обилазе и упознају 

 

Планиране релације су: 

(разредна настава) 

1.КОЛАРИ-ЈАГОДИНА(ЗОО ВРТ,МУЗЕЈ ВОШТАНИХ ФИГУРА ,АКВА ПАРК)-

КРАГУЈЕВАЦ(ШУМАРИЦЕ)-КОЛАРИ 

2.КОЛАРИ-МАНАСТИР КОПОРИН-ТОПОЛА(МАУЗОЛЕЈ,КУЋА КРАЉА ПЕТРА 

КУЋА,КАРАЂОРЂЕВ КОНАК)-АРАНЂЕЛОВАЦ(БУКОВИЧКА БАЊА,АКВА ПАРК)-КОЛАРИ 

3.КОЛАРИ-БЕОГРАД(КАЛЕМЕГДАН/парк,тврђава,ушће,спортски терени,црква/,кнез Михајлова 

улица,КОЛАРЧЕВ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ,БОТАНИЧКА БАШТА ,ХРАМ СВЕТОГ САВЕ-

КОЛАРИ 

4. КОЛАРИ-ОБЕДСКА БАРА-НОВИ САД-КОЛАРИ 

 

(предметна настава)  

5. КОЛАРИ-НОВИ САД-СУБОТИЦА(ПАЛИЋ)-КОЛАРИ 

6. КОЛАРИ-ЧАЧАК-ЗЛАТИБОР-ТАРА-МОКРА ГОРА-КОЛАРИ 

7. КОЛАРИ-НИШ-НЕГОТИН-КЛАДОВО-ДОЊИ МИЛАНОВАЦ-КОЛАРИ 

8. КОЛАРИ-КРАЉЕВО-КОПАОНИК-КРУШЕВАЦ-КОЛАРИ 

Екскурзије ученика предметне наставе се планирају као дводневне али уколико финансијска ситуација 

онемогући извођене дводневних екскурзија планиране реалације могу бити краће . 

Тродневна екскурзија- уколико има довољан број ученика осмог разреда 

КОЛАРИ-ВРЊАЧКА БАЊА-КРУШЕВАЦ-АЛЕКСАНДРОВАЦ-КОПАОНИК-КОЛАРИ 

 

Време реализације :април- мај; изузев тродневне екскурзије ученика осмог разреда за које  време 

реализације може бити и септембар-октобар 

Носиоци екскурзије :Директор школе,Стручни вођа пута,одељенсе старешине. Стручни вођа пута је 

одељенски старешинаили наставник ( директор или стручни сарадник) кога одређује директор 

школе.Екскурзија се изводи уколико има више од 60 одсто пријављених ученика по одељењу и уколико 

су створени услови за остваривање циљева и задатака.Екскурзија се изводи уколико постоји писмена 

сагласност родитеља. 

Техничка организација: туристичка агенција 
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Програм рада школске библиотеке је део школског програма у наредне 4 године.  

Основни задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења 

библиотечких услуга као и да ученике оспособљава да успешно користе информације у свим облицима и 

на свим медијима. 

У школској библиотеци се прикупља, обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима 

омогућава успешно коришћање библиотечко-информационе грађе ( књиге, школска документа-

правилници,збирке припрема за активну наставу за млађе и више разреде, примерци успешних 

семинарских радова ученика урађених у предходном периоду). 

Рад библиотеке и школског библиотекара у наредне 4 године можемо планирати у следећим 

областима: 

1. Васпитно образовна делатност 

2. Сарадња са наставницима 

3. Библиотечко-информативна делатност 

4. Културна и јавна делатност 

5. Остали послови (естетско уређивање библиотеке...) 

 

Конкретизација по областима рада 

1. Програмски садржај у образовно-васпитном раду: 

- Упознавање ученика са радом библиотеке; 

- Оспособљавање за самостално коришћење књига ,часописа енциклопедија......; 

- Упуства за писање реферата и самосталних радова , израда плаката и презентација; 

- Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом. 

  2.  Програмски садржаји везани за сарадњу са наставницима, педагогом, директором и родитељима: 

- Учествовање у прогамирању годишњег и развојног плана школе; 

- Набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике; 

 - Сарадња у вези са посетом сајму књига и информација о набавци књига; 

- Сарадња на развоју информатике и информатичке писмености; 

- Рад у школским тимовима; 

- Различити облици сарадње са родитељима. 

3. Програмски садржај у библиотечко-информативној делатности: 

- Израда годишњег плана и програма рада библиотеке 

- Систематско информисање ученика и запослених о новим књигама листовима и часописима; 

- Помоћ у припреми паноа и тематских изложби о појединим издањима; 

- Упис ђака првака у библиотеку; 

4. Културна и јавна делатност 

- Учешће у осмишљавању школских приредби 

- Давање предлога из библиотечког фонда за различите школске приредбе (скечеви, драмски 

прикази...) 

5. Сређивање и естетско уређење библиотеке. 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ  САМОУПРАВОМ 

 

 

Садржаји програма Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма 

Сарадња са грдском 

управом 

-Консултативни разговори у вези 

израде финансијског плана  

-Помоћ при спровођењу  јавних 

набавки 

-Организовање превоза ученика и 

наставника 

-Сарадња са Интерресорном 

комисијом 

-Обезбеђивање стручног 

усавршавања наставнка 

-Сарадња са просветном 

инспекцијом 

Успешна израда финансијског плана уз 

сагледавање реалних могућности локалне 

самоуправе, Поштовање прописа у области 

финансијског пословања, Неометан 

долазак и одлазак са посла ученика и 

запослених,остваривање додатне подршке 

ученицима, финансира одређеног броај 

сати стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника, директора, Путем 

континуираног праћења рада школе, 

просветна инспекција даје предлоге, 

указује на недостатке, пружа повратну 

информацију о тренутном раду школе, 

Сарадња са месним  

заједницама 

-Заједничке акције чишћења 

околине школе, 

-Организација Смотре литерарног 

стваралаштва,  

-Коришћење сеоског Дома културе 

..... 

Учешће у акцијама месне заједнице, 

подизање свести о заједништву и сарадњи 
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