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1. УВОД 

 

1.1 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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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

• Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/17) 

• Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр.55/13, 101/17 и 27/18) 

• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС-Просветни гласник“ бр.10/17) 

• Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 

15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 

11/2016 i 6/2017) 

• 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. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - dr. pravilnik, 

7/2011, 1/2013, 11/2014 i 11/2016) 

• Правилник о наставном програму за 4.разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 

11/2014, 11/2016 i 7/2017) 

• 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. 6/2007, 2/2010, 7/2010 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 

8/2017 i 9/2017) 

• Правилник о наставном програму за 6.разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 5/2008, 3/2011, 1/2013, 5/2014, 11/2016 i 3/2018) 

• Правилник о наставном програму за 7.разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 6/2009, 3/2011, 8/2013 i 11/2016 

• Правилник о наставном програму за 8. разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр.2/2010, 3/2011, 8/2013, 5/2014, 11/2016 i 7/2017) 

• Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај обавезног 

образовања ((„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр.5/2010) 

• Извештај о реализацији претходног Школског програма 

• Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 
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3. 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 заснован на циљевима  и исходима 

образовања и васпитања Републике Србије. Израђен је  на 

основу досадашњег искуства  у планирању  наставних садржаја 

који ће се по педагошко-дидактичком обликовању реализовати 

у периоду од  2018. до 2022. 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 

 

Настава се реализује на српском језику. 

Саставни део овог програма су индивидуални планови рада 

оних  ученика школе који по њима напредују и на њих 

оставрују птраво, сагласношћу родитеља и/или решењем 

интерресорне комисије. 
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4. УСЛОВИ РАДА У ОШ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“ 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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. 

 

4.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

 

Постоји сарадња Школе са локалном заједницо. Окружење чине вишечлана, сеоска 

домаћинства, оријентисама у већој мери на пољопривреду, а нешто мањој, индустрију (близинa 

Железаре у Смедереву). Сарадња са месним заједницама матичне школе и издвојених одељења 

постоји, као и сарадња са родитељима наших ученика. Већина чланова Школског одбора и скоро 

сви чланови Савета родитеља узимају активно учешће у решавању проблема са којима се школа 

среће. 
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4.4. 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. 

 

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 педаг, 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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5. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред. 

бр. 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

недељ годиш недељ годиш недељ годиш недељ годиш 

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

2. Страни 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 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108     

9. Физичко васпитање     3 108 3 108 

У К У П Н О : А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Р.бр. Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМ  

1. Верска настава/ 

Грађанско васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција  1 36 1 36 1 36 

3. Рука у тесту – откривање света 1 36 1 36 1 36 

4. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 

5. Од играчке до рачунара 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О :  А + Б 20 720 22 792 22 792 22 792 
Не реализује се настава на језицима националних мањина јер нема опредељених ученика. Уколико буде услова за реализацију 

ове наставе, биће увршћена у документ. 

Облици образовно-вспитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, 

изборни програми и активности 
Редни 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

недељ годиш недељ годиш недељ годиш недељ годиш 

1. Редовна настава 20 720 21 756 21 756 21 756 

2. Пројектна настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава       1 36 

5. Настава у природи 7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 
Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 

 

Редни 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

недељ годиш недељ годиш недељ годиш недељ годиш 

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

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 
1-3 дана 

годишње 
1-3 дана 

годишње 
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6.1. 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 баштинe 

Компетенције које развија : Комуникацира и способан је да изражава и тумачи мисли , осећаја и чињеница у 

усменом и писменом облику ( слушање ,  говорење ,  читање и писање).  Лингвистичко узајамно делује на одговарајући начин у 

читавом низу друштвених и културних садржаја – као што су школа, кућа и слободно време . . Управљања информацијама и добро 

развијеном вештином комуницирања. 

Организује  и уређује сопствено учење , било појединачно или у групама.  То укључује : умеће располагања временом , решавање 

проблема ,  стицање,  процесирање , оцењивање и усвајање знања ,као и примену новог знања и вештина у различитим контекстима –

код куће,  на часу , у образовању и васпитању.  

 

                                    ИСХОДИ ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- Савладавање технике читања и писања на 

ћириличном писму 

- Формирање навике за читко,  уредно,  лепо писање 

- Поступно увођење у доживљавање и размевање 

књижевних текстова 

- Пише штампаним словима 

- Правилно обликује слова и повезује их у речи 

- Везује гласове за слова 

- Чита реченицу као целину 

- Правилно се потписује 

- Употребљава велико слово на почетку реченица и у 

писању личних имена и имена насеља 

- Увођење у доживљавање и разумевање књижевних 

текстова 

- Уочавање врста књижевних дела према захтевима 

програма 

- Усвајање основних књижевно теоријских и 

 

Основе 

читања и 

писања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писано 

изражавање 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 
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функционалних појмова према захтевима програма 

- Оспособљавање за усмено и писмено препричавање,  

причање и описивање према захтевима програма 

- Препознавање речи и реченице,  гласова,  слова 

- Разликовање обавештајних,  упитних и узвичних 

реченица 

- Правилно изговарање гласова: ћ,  ч,  ђ,  џ,  х,  р 

- Употреба великог слова на почетку реченице и у 

писању личних имена 

- Употреба знакова интерпункције 

- Ученик препознаје: реч,  реченицу,  глас,  слово 

- Ученик може да схвати шта је обавештајна,  упитна и 

узвична реченица 

- Правилно изговара гласове: ћ,  ч,  ђ,  џ,  х,  р 

- Правилно употребљава велико слово у писању личних 

имена и на почетку реченице 

 Правилно употребљава тачку,  упитник, узвичник 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 

 

 

 

 

 

 

Језичка 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

35 

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 

 

 

6.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Eнглески језик 

 
Циљ и задаци предмета: Циљ наставе страног језика у првом разреду јесте да оспособи ученика да на страном језику комуницира на 

основном нивоу у усменом облику о темама из свог непосредног окружења. У исто време, настава страних језика треба да: 

- приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

- развије позитивна осећања према језику који учи; 

- подстакне потребу за учењем страних језика; 

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације зе учење језика; 

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

- стимулише машту, креативност и радозналост. 

 

Компетенције које развија :комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, 

одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка компетенција 
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                        ИСХОДИ ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Ученици: 

Разумеју једноставне поздраве и реагују на 

њих; поздраве и отпоздраве користећи 

најједноставнија језичка средства; питају и 

кажу како се зову. 

 

1. Увод у предмет 

(поздрављање и 

представљање) 

 

1 

 

- изрази и речи које се користе код 

представљања и упознавања – Hello. 

I’m (Miloš). Goodbye. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик 

 

Ученици: 

Разумеју и именују бића и предмете који се 

односе на тему; разумеју једноставне исказе 

који се односе на поздрављање и 

представљање; поздрављају, отпоздрављају, 

размењују информације личне природе 

(питају и кажу како се зову); разумеју 

једноставна упутства и налоге и реагују на 

њих; формулишу једноставна упутства и 

налоге; поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

2.Hello (Здраво) 

Поздрављање и 

представљање; 

изражавање 

упутстава и налога 

 

 

5 

- препознавање и именовање ликова из 

уџбеника; 

- изрази који се користе за 

поздрављање, представљање, и 

основну друштвену комуникацију са 

вршњацима – I’m (Miloš). Hello. Bye. 

How are you? I’m fine thank you. 

- бројеви од 1 до 10; 

- једноствне наредбе – Stand up. Sit 

down. Clap. Poit to … . Count to 10. 

- кратка прича која се односи на тему. 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка култура, 

драмска уметност,  

српски језик 

 

Ученици: 

Препознају и именују предмете из 

учионице; 

разумеју једноставан опис места; описују 

место користећи најједноставнија језичка 

средства; разумеју једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; формулишу 

једноставна упутства и налоге; разумеју 

изразе за захваљивање и упућују 

захвалност; уоче сличности разлике у 

школском животу у циљној култури и код 

нас. 

 

3. My classroom 

(Моја учионица) 

Описивање места; 

изражавање 

упутстава и 

налога; 

захваљивање 

 

5 

 

 

- речи којима се именују школски 

предмети – bin, board, chair, table, door, 

window, picture; 

- језичке структуре – What’s this? It’s a 

…; 

- једноствне наредбе – Stand up. Sit 

down. 

- дијалошки модел – It’s for you. Thank 

you. 

- кратка прича која се односи на тему. 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка култура, 

драмска уметност, 

српски језик, свет 

око нас 
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Ученици: 

Препознају и именују играчке; разумеју 

једноставне исказе којима се изражава 

припадање; знају да кажу чије је нешто; 

изразе захвалност; уоче сличности и 

разлике у начину разоноде у циљној 

култури и код нас; поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

4. My toys 

(Моје играчке) 

Изражавање 

припадања; 

захваљивање 

 

5 

 

- речи којима се именују играчке – ball, 

ballon, boat, car, doll, robot, puzzle; 

- језичке структуре –This is my / your 

…; 

- дијалошки модел – Here you are. 

Thank you. 

- кратка прича која се односи на тему. 

Грађанско 

васпитање, свет 

око нас, музичка 

култура, драмска 

уметност, српски 

језик 

Ученици: 

Разумеју једноставне исказе који се односе 

на поздрављање и представљање; 

поздрављају, отпоздрављају, размењују 

информације личне природе (питају и кажу 

како се зову); разумеју једноставна упутства 

и налоге и реагују на њих; формулишу 

једноставна упутства и налоге; поштују 

правила учтиве комуникације. 

 

5. Review 1 

(Понављање 1) 

Представљање и 

поздрављање 

 

1 

 

- изрази који се користе за 

поздрављање, представљање, и 

основну друштвену комуникацију са 

вршњацима – I’m (Miloš). Hello. Bye. 

How are you? I’m fine thank you. Nice to 

see you. Nice to see you, too. 

- једноствне наредбе – Stand up. Sit 

down. Clap. Point to … . 

 

Грађанско 

васпитање, 

драмска уметност,  

српски језик 

Ученици: 

Препознају и именују школски прибор; 

разумеју једноставне исказе који се односе 

на количине; изражавају количине 

најједноставнијим језичким средствима; 

разумеју једноставна питања личне природе 

и реагују на њих; размењују информације 

личне природе (питају и кажу колико имају 

година); уоче сличности и разлике у 

изгледу школског простора у циљној 

култури и код нас. 

 

6. My things 

(Моје ствари) 

Описивање 

предмета; 

изражавање 

количина; тражење 

и давање 

информација 

личне природе. 

 

5 

 

- речи којима се именује школски 

прибор – bag, book, lunch box, pencil, 

pencil box, rubber, water bottle; 

- језичке структурe –How many…? How 

old are you? I’m (six). 

- кратка прича која се односи на тему. 

Грађанско 

васпитање, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

драмска уметност, 

српски језик, свет 

око нас 
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Ученици: 

Препознају и именују боје и облике; 

разумеју једноставне описе предмета и 

исказе који се односе на изражавање 

количина; описују предмете и изражавају 

количине користећи најједноставнија 

језичка средства; размењују информације 

које се односе на описе предмета и 

количине; уоче сличности и разлике у 

начину забаве вршњака у циљној култури и 

код нас. 

 

7. Shapes and 

colours 

(Облици и боје) 

Описивање 

предмета; 

изражавање 

количина.  

 

 

5 

 

 

- речи којима се именују боје и облици 

– blue, green, orange, red, yellow, circle, 

triangle, square, rectangle; 

- језичке структуре –What colour is it / 

this? It’s (yellow). It’s a (blue) (triangle). 

How many (sqaures)? (Five) squares.  

- кратка прича која се односи на тему.  

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

драмска уметност, 

српски језик, 

математика 

Ученици: 

Препознају и именују домаће животињеи 

појмове који се односе на сеоско 

домаћинство; разумеју једноставан опис 

места; описују место користећи 

најједноставнија језичка средства; уоче 

сличности разлике у начину живота у селу у 

циљној култури и код нас. 

8. My farm 

(Моја фарма) 

Описивање места. 

 

5 - речи којима се именују домаће 

животиње и појмови везани за сеоско 

домаћинство – butterfly, duck, donkey, 

field, flower, goat, sun; 

- језичке структуре –Is it a... ? Yes, it is. 

No, it isn’t. 

- кратка прича која се односи на тему. 

Грађанско 

васпитање, свет 

око нас, ликовна 

култура, музичка 

култура, драмска 

уметност, српски 

језик. 

 

Ученици: 

Разумеју једноставан опис предмета и 

места; описују предмете и места користећи 

најједноставнија језичка средства; разумеју 

позив и реагују на њега; упућују позив на 

заједничку активност; разумеју и поштују 

правила учтиве комуникације. 

9. Review 2 

(Понављање 2) 

Описивање 

предмета и места; 

позив и реаговање 

на позив у 

заједничкој 

активности. 

 

1 

 

- речи и изрази који су се радили у 

темама 6, 7 и 8;  

- језичке структуре из тема 6, 7 и 8; 

- Please put your books away and come 

here. 

- титуле за обраћање Miss 

 

 

Грађанско 

васпитање, свет 

око нас, драмска 

уметност, 

математика, 

српски језик. 

Ученици: 

Препознају и именују бројеве до 10; 

разумеју једноставне исказе који се односе 

на количине и изражавају количине 

једноставним језичким средствима. 

 

10. Project 1 

(Пројекат 1) 

Изражавање 

количина. 

 

2 

 

 

- бројеви до 10, школски прибор;  

- језичке структуре How many 

(buttons)? Three (buttons). This is my 

number (four). 

 

Математика 
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Ученици: 

Разумеју једноставне честитке и одговоре 

на њих; упуте једноставне честитке; уоче 

сличности и разлике у начину прославе 

Божића код нас и у ВБ. 

 

11. Merry 

Christmas 

(Срећан Божић) 

Честитање 

 

3 

 

 

- изрази иречи којe се односе на Божић 

– reindeer, Father Christmas, present, 

cracker, Christmas stocking, Merry 

Christmas; 

- сличности и разлике у начину 

прославе Божића код нас и у ВБ; 

- песмаWe wish you a Merry Christmas; 

- Божићне игре. 

Грађанско 

васпитање, верска 

настава, музичка 

и ликовна 

култура, драмска 

уметност 

Ученици: 

Препознају и именују делове одеће; 

разумеју једноставан опис предмета; 

описују предмете користећи 

најједноставнија језичка средства; уоче 

сличности разлике у начину одевања у 

циљној култури и код нас. 

 

12. My clothes 

(Моја одећа) 

Описивање 

предмета 

 

5 

 

- речи којима се именују делови одеће 

– jumper, shirt, shorts, skirt, socks, 

trousers; 

- језичке структуре –What colour is 

it/are they? It's/They’re... 

- кратка прича која се односи на тему. 

Грађанско 

васпитање, 

музичка и 

ликовна култура, 

драмска уметност, 

српски језик 

 

Ученици: 

Препознају и именују делове тела; разумеју 

једноставан опис људи; описују себе 

користећи најједноставнија језичка 

средства; уоче сличности и разлике у 

начину забаве и учења у циљној култури и 

код нас. 

 

13. My body 

(Моје тело) 

Описивање живих 

бића 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

- речи којима се именују делови тела – 

arms, ears, eyes, feet, fingers, hands, 

head, legs, toes, noes, knees; 

- језичка структура –I’ve got ten toes / 

two arms / ten toes…; 

- кратка прича која се односи на тему. 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка и 

ликовна култура, 

драмска уметност, 

српски језик, свет 

око нас 

 

Ученици: 

Разумеју једноставне честитке и одговоре 

на њих; упуте једноставне честитке; уоче 

сличности и разлике у начину прославе 

Ускрса код нас и у ВБ. 

 

14. Happy Easter 

(Срећан Ускрс) 

Честитање 

 

3 

 

- изрази иречи којe се односе на Ускрс 

–bunny, daffodil, Easteregg, 

chocolateegg, chick, Happy Easter; 

- сличности и разлике у начину 

прославе Ускрса код нас и у ВБ; 

- песмаDo the bunny hop; 

- Ускршње игре. 

Грађанско 

васпитање, верска 

настава, музичка, 

ликовна и 

драмска уметност. 
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Ученици: 

Препознају и именују чланове 

породице;представе чланове своје 

породице; уоче сличности и разлике у 

породичним односима у ВБ и код нас. 

 

15. My family 

(Моја породица) 

Представљање 

 

5 

 

 

- речи којима се именују чланови 

породице – baby, brother, dad, grandma, 

grandpa, mum, sister,family; 

- језичкe структурe –Who’s this? It’s 

(my aunt). He's /She's … You’re … 

They’re… We’re … This is my /your … 

- кратка прича која се односи на тему. 

Грађанско 

васпитање, 

музичка и 

ликовна култура, 

драмска уметност, 

српски језик, свет 

око нас 

 

Ученици: 

Разумеју једноставан опис предмета и 

места; описују предмете и места користећи 

најједноставнија језичка средства; разумеју 

позив и реагују на њега; упућују позив на 

заједничку активност; разумеју и поштују 

правила учтиве комуникације. 

16. Review 3 

(Понављање 3) 

Описивање 

предмета и места; 

позив и реаговање 

на позив у 

заједничкој 

активности. 

 

1 

 

 

- речи и изрази који су се радили у 

темама 12, 13 и 15;  

- језичке структуре из тема 12, 13 и 15; 

- Clean up. Let’s work together. 

 

Грађанско 

васпитање, 

драмска уметност,  

српски језик 

Ученици: 

Препознају и именују храну и пиће; 

разумеју једноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања и реагују на њих; 

траже мишљење и изражавају 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; разумеју једноставно 

исказане честитке и одговаре на њих; упуте 

једноставне честитке; уоче сличности и 

разлике у начину прославе рођендана у ВБ 

и код нас. 

 

17. My party 

(Моја журка) 

Изражавање 

допадања/ 

недопадања; 

честитање. 

 

5 

 

 

 

- речи којима се именује храна – 

banana, biscuit, carrot, orange,sandwich, 

sweet, tomato,cake; 

- изрази и речи које се односе на 

рођендан – birthday, candle, Happy 

birthday to you / me; 

- језичка структура –I / We like / don’t 

like + израз yummy 

- кратка прича која се односи на тему. 

Грађанско 

васпитање, 

музичка и 

ликовна култура, 

драмска уметност, 

српски језик, свет 

око нас 

Ученици: 

Препознају и именују речи које се односе 

на тему; разумеју свакодневне исказе у вези 

сa непосредним потребама и осећањима и 

реагују на њих; изразе основне потребе и 

осећања кратким и једноставним језичким 

средствима; уоче сличности и разлике у 

породичним односима у ВБ и код нас. 

 

18. My feelings 

(Моја осећања) 

Исказивање 

потреба и осећања 

 

5 

 

- речи и изрази којима се именују 

потребе и осећања – cold, happy, hot, 

hungry, sad, scared, shy, sleepy, thirsty 

- језичкe структурe –I’m (hungry). Are 

you (cold)? Yes, I am. No, I’m not.  

- кратка прича која се односи на тему. 

Грађанско 

васпитање, 

музичка и 

ликовна култура, 

драмска уметност, 

српски језик, свет 

око нас 
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Ученици: 

Опишу биљку користећи најједноставнија 

језичка средства; уоче сличности и разлике 

у начину изучавања предмета у циљној 

култури и код нас. 

19. Project 2 

(Пројекат 2) 

Описивање живих 

бића 

 

1 

- речи и изрази који се односе на тему 

– jar, paper tissue, plant, bean 

- језичка структура –It’s green/thin… 

 

Свет око нас 

 

Ученици: 

Препознају и именују речи које се односе 

на тему; 

разумејуједноставнаобавештењаоположајуу

просторуиреагујунањих; 

тражеипружекраткаиједноставнаобавештењ

аоположајуупростору. 

 

20. Мy room 

(Моја соба) 

Исказивање 

положаја у 

простору 

 

4 

 

- речи којима се именује намештај и 

припадајућа опрема – bed, blanket, 

pillow, rug, shelf… 

- предлози за место – in, on, under 

- језичке структуре –Where is it? It's 

in/on/under… 

- кратка прича која се односи на тему. 

Грађанско 

васпитање, 

музичка и 

ликовна култура, 

драмска уметност, 

српски језик, свет 

око нас 

 

Начин остваривања програма : Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Примена овог приступа у настави 

страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у атмосфери заједништва и 

међусобне сарадње; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- ученици у почетку већином слушају и реагују, а тек потом почињу и да говоре; 

- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 

- битно је значење језичке поруке а не граматичка прецизност израза; 

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

- са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији (рад у учионици 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема,  потрагом за информацијама  и мање или више сложеним задацима 

са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем); 

 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених задатака и активности; 

- наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и креирање нових идеја; 

- ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

- наставни материјали представљају један од извора активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

- учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
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- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој когнитивних способности ученика 

(запажање, анализа, закључивање итд.); 

 

Технике / активности 

Динамично смењивање техника / активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (углавном физичке активности: устани, седи, 

ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.) 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

Мануелне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; израда постера за учионицу или родитеље  

и сл.) 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, селектовати тачне и нетачне 

исказе, утврдити хронологију и сл.) 

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање мотивације, увођење нове 

језичке грађе или пак утврђивање). 

Певање у групи. 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Погађање предмета или лица. 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

Цртање по диктату. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом. 

Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења, план недељних активности 

 

6.3. 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 фигурa 

Компетенције које развија : Сабира и одузима  при менталном и писменом израчунавању , са сврхом решавања низа проблема у 

свакодневним ситуацијама. Користи математичке облике мишљења ( логичко и просторно размишљање )  и приказивање ( модела и  

графикона/дијаграма)  који имају универзалну примену код објашњавања и описивања стварности.Управљања информацијама и добро 

развијеном вештином комуницирања.Организује  и уређује сопствено учење , било појединачно или у групама.  То укључује : умеће 

располагања временом , решавање проблема ,  стицање,  процесирање , оцењивање и усвајање знања ,као и примену новог знања и 

вештина у различитим контекстима –код куће,  на часу , у образовању и васпитању.  
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                               ИСХОДИ ТЕМА Бр час                  НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

- собност посматрања,  опажања и логичког,  

критичког,  стваралачког и апстрактног 

мишљења 

- Оријентисати се у простору користећи 

одреднице: горе,  доле,  испод,  изнад,  

испред,  иза,  лево,  десно 

- Разликовати и именовати облике круга,  

правоугаоника и квадрата 

Разликовати и именовати различите линије и 

области: крива и права линија,  затворена и 

отворена линија,  унутрашњост и спољашност, 

дужи 

- Ученик користи одговарајуће изразе: скуп,  

елеменат,  збир и сабирак 

- Користи особине сабирања и одузимања 

- Чита,  пише и упоређује бројеве до 100 

- Користи знаке сабирања и одузимања,  

знак „=“ као и одговарајуће термине 

- Решава једноставне текстуалне задатке 

Зна вредност новчаница и поступак плаћања 

- Науче да броје,  читају,  записују и 

упоређују бројеве до 100,  као и да 

исправно употребљавају знаке једнакости 

и неједнакости 

Савладају сабирање и одузимање до 100  

- Упознају метар,  динар и пару 

- Пореди и процењује мерама дужине 

 

Предмети у 

простору и 

односи међу 

њима 

 

 

Линија и 

област 

 

 

 

Bројеви до 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење и мере 

 

 

 

6 

 

 

 

 

14 

 

 

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

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 

5Својства скупа. Члан скупа.  

Одређивање непознатог Цифре, читање и 

писање бројева. Приказивање и упоређивање 

бројева на бројевној правој 

Сабирање и одузимање природних бројева до 100 

Мерење дужине 

Динар и пара 

Свет око нас, 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

Српски језик 

Начин остваривања програмa  

Метода демонстрације,разговора 

Метода усменог излагања 

Метода писаних радова 

Индивидуални, фронтални, групни 
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6.4. 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. 

 

                                            ИСХОДИ ТЕМА Бр час             НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

- Развијање основних појмова о непосредном и 

друштвеном окружењу и повезивање тих појмова 

- Ученик препознаје групе људи који живе у њоговом 

непсредном окружењу 

- Препознаје и уважава сличности и разлике међу 

појединцима 

- Описује своју породицу,  обичаје и празнике 

- Сарађује са вршњацима и одраслима у раду и игри 

- Развијање радозналости,  интересовања за активно 

упознавање окружења 

- Развијање еколошке свести 

- Интегрисање искуствених и научених сазнања и 

контуре система појмова из области природе 

- Разликовати живу природу 

Именовати биљке и животиње различитих станишта у 

непосредној околини 

- Ученик се оријентише у простору у односу на 

карактеристичне објекте у непосредном окружењу и 

користи одреднице: горе,  доле,  изнад,  испод,  напред,  

назад,  лево,  десно 

- Сналази се у времену: зна именовати делове дана,  

именује и зна редослед дана у недељи 

- Зна односе: пре,  после,  јуче,  данас,  сутра 

- Препознаје временске категорије месец и годишња 

доба 

- Упознавање ученика са основним правилима 

 

Ја и други 

 

 

 

 

 

 

 

Жива и 

нежива 

природа 

 

 

 

 

 

 

Оријентациј

а у простору 

и времену 

 

 

 

Предмети 

око нас 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Српски 

језик  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 
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Компетенције које развија : Способан да изражава и тумачи  мисли , осећаја и чињеница у усменом и писменом облику ( слушање ,  

говорење ,  читање и писање) . Лингвистичко узајамно делује на одговарајући начин у читавом низу друштвених и културних садржаја 

– као што су кућа, образовање ,школа и слободно време . Управљања информацијама и добро развијеном вештином комуницирања. 

Организује  и уређује сопствено учење , било појединачно или у групама.  То укључује : умеће располагања временом , решавање 

проблема ,  стицање,  процесирање , оцењивање и усвајање знања ,као и примену новог знања и вештина у различитим контекстима –

код куће,  на часу , у образовању и васпитању. 

 

 

Начин остваривања програма :  

Метода усменог излагања, метода писаних радова, метода разговора 

Вербално–текстовна, демонстративна, игровне активности 

 

 

6.5. 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 

 

Компетенције које развија : Комуникацира и способан је да изражава и тумачи мисли , осећаја и чињеница у 

усменом и писменом облику ( слушање ,  говорење ,  цртанје, сликане) . Управљања информацијама и добро развијеном вештином 

комуницирања.Организује  и  уређује сопствено учење , било појединачно или у групама.  То укључује : умеће располагања временом , 

решавање проблема ,  стицање,  процесирање , оцењивање и усвајање знања ,као и примену новог знања и вештина у различитим 

контекстима –код куће,  на часу , у образовању и васпитању.  

 

 

 

саобраћаја и њихова примена у свакодневном животу  

- Коришћење различитих извора информација 

- Правилно коришћење саобраћајних средстава 

- Ученик зна,  уме и схвата како да користи кућне 

апарате,  алате  

 

 

 

 

 

 

клизање. 
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                                 ИСХОДИ ТЕМА Бр ча         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

 

- Развијати моторичке способности ученика 

- Користе једноставне термине из визуелних 

уметности (цртеж,  слика,  сликар) 

- Користе различите ликовне и неликовне 

материјале (картон,  лепак,  пластелин, 

шишарке...) 

- Поштују свој рад и рад друге деце 

- Адекватно и активно учествују у 

презентацији свог рада и раду друге деце 

- Развијати моторичке способности ученика 

- Користе једноставне термине из визуелних 

уметности (цртеж,  слика,  сликар) 

 

 

Облици и њихови 

квалитети и односи  

 

 

 

 

Временски и 

просторни 

низови,светло и 

сенка,тактилност,о

дређени предмет 

као подстицај за 

рад 

 

 Преобликовање 

материјала или 

предмета 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

12 

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 

 

Начин остваривања програма : Метода разговора, метода усменог излагања, метода демонстрације,метода практичних радова  

 

 

6.6. 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. 

 

Компетенције које развија : Комуникацира и способан је да изражава и тумачи мисли , осећаја и чињеница у усменом и писменом 

облику ( слушање ,  говорење ,  читање и писање).  Лингвистичко узајамно делује на одговарајући начин у читавом низу друштвених и 

културних садржаја – као што су школа,кућа и слободно време . . Управљања информацијама и добро развијеном вештином 
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комуницирања. Организује  и уређује сопствено учење , било појединачно или у групама.  То укључује : умеће располагања временом , 

решавање проблема ,  стицање,  процесирање , оцењивање и усвајање знања ,као и примену новог знања и вештина у различитим 

контекстима –код куће,  на часу , у образовању и васпитању.  

 

                        ИСХОДИ ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

- Неговање способности извођења 

музике и певање 

- Ученици треба да певају по слуху 

- Ученици певају једноставне песме у 

складу са текстом 

- Прате певање одговарајућим ударима 

или покретом деловима тела 

Повезивање садржаја песама са 

садржајима осталих наставних предмета 

(ученици и школа, годишња доба, 

празници и обичаји, завичај и домовина, 

природа и околина, животиње...). 

- Поступно упознавање дечјих музичких 

инструмената и начин свирања 

појединог инструмента (штапићи,  

трианга,  бубањ,  даире,  звечке,  

металофон,  ксилофон...) 

- Подстицање ученика на изражајно 

певање по сопственом стваралаштву 

- Препознају неке мелодије 

- Креирају једноставне мелодије 

- Навикавање ученика на пажљиво 

слушање музике 

- Упознавање музичких дела уметничког 

и народног стваралаштва 

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 

Певање песама по слуху и увођење у основе 

музичког. 

 

 Обрада и извођење народних, дечијих,уметничких 

песама наших и страних композитора, по слуху 

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  

Српски 

језик 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

Начин остваривања програма :  

Метода учења песама по слуху 

Метода разговора, 

Метода усменог излагања 

Демонстрација 
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6.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Физичко и здравствено 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 

 

Компетенције које развија : Комуникацира и способан је да изражава и тумачи мисли , осећаја и чињеница уусменом  облику ( слушање 

,  говорење ).  Лингвистичко узајамно делује на одговарајући начин у читавом низу друштвених и културних садржаја – као што су 

школа,кућа и слободно време . . Управљања информацијама и добро развијеном вештином комуницирања. 

Организује  и уређује сопствено учење , било појединачно или у групама.  То укључује : умеће располагања временом , решавање 

проблема ,  стицање,  процесирање , оцењивање и усвајање знања ,као и примену новог знања и вештина у различитим контекстима –

код куће,  на часу , у образовању и васпитању.  

 

 ИСХОДИ ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

- Уочава своје моторичке способности и 

способности својих вршњака 

- Изводи покрет у задатом смеру и датој 

путањи 

- Остварује напредак у развоју 

моторичких способности 

- Правилно изводи једноставне вежбе 

обликовања 

- Вежба у адекватној опреми 

- Уме да одреди ком делу тела је 

намењена одређена вежба обликовања 

- Познаје правила елементарних игара и 

придржава их се уз подстицај и надзор 

учитеља 

- Развој спретности и окретности 

- Развијање менталних способности 

- Развој физичких способности 

- Да изграђује позитивне особине 

ученика: упорност,  систематичност,  

уредност,  тачност,  прецизност 

 

 

 

Атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе на тлу 

и справама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Свет око 

нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичка 

култура 
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- Стварање услова за социјално 

прилагођавање ученика на колективни 

живот и рад 

- Уз помоћ одраслих усклађује своје 

активности 

- Усклађује једноставне покрете уз 

музику 

- Правилно изводи основни корак 

изабраног плеса и кола по избору 

- Позитивно вреднује своје потезе и труд 

као и потезе својих другова у савлада-

вање плеса и игре 

Ритмичке 

вежбе и 

народни 

плесови 

 

 

 

 

 

Здравствено 

васпитање 

12 

 

пратњу 

Дечији поскок;Вијача – њихање и кружење у бочној 

и чеоној равни 

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

 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим. 

Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна исхрана. 

Заједно за столом. 

 

Начин остваривања програма :  

Метода разговора 

Метода демонстрације 

Метода практичног вежбања 

 

6.8. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Тема Предмети укључени у 

реализацију теме 

Начин реализације Циљ 

1.УРЕДИМО 

НАШУ 

УЧИОНИЦУ 

4 ЧАСА 

 

 

2. ИЗРАДИМО 

ПОСТЕР ЗА 

ПРАВИЛНО 

ПОНАШАЊЕ 

ПОНАШАЊА У 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

ИЗРАДА ПЛАКАТА,ПАНОА,САЂЕЊЕ ЦВЕЋА УЗ 

ПОМОЋ ЕКСПЕРАТА 

 

 

 

 

ИЗРАДА ПЛАКАТА,ОБИЛАЗАК ШКОЛСКИХ 

ПРОСТОРИЈА И ДВОРИШТА,СРЕЂИВАЊЕ 

ШКОЛСКИХ ПРОСТОРИЈА И ДВОРИШТА 

 

 

УЧИОНИЦА ЗА 

УЖИВАЊЕ У УЧЕЊУ 

 

 

 

 

УСВАЈАЊЕ И 

ПРИМЕНА ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА У 

ШКОЛИ 
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ШКОЛИ 

4 ЧАСА  

 

 

3. НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА  

МОГ КРАЈА 

12 ЧАСОВА 

 

 

 

 

 

 

4.БИЉКЕ НАШЕГ 

КРАЈА 

10 ЧАСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЧУВАМО 

ПРИРОДУ 

6 ЧАСОВА 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА НАСТАВА 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

ИЗРАДА ПЛАКАТА,ЦРТЕЖА,ОДЛАЗАК У ЦРКВУ, 

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ, ПРОСЛАВА 

БОЖИЋА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБИЛАЗАК ПОВРТЊАКА И ВОЋЊАКА,ФАБРИКЕ 

СОКОВА,ИЗРАДА ЦРТЕЖА И ПАНОА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗРАДА ПЛАКАТА,ЦРТЕЖА,АКЦИЈЕ СРЕЂИВАЊА 

СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА О 

ОБИЧАЈИМА И 

ТРАДИЦИЈИ У НАШЕМ 

КРАЈУ; 

УСВАЈАЊЕ РЕЧИ И 

ИЗРАЗА КОЈИ СЕ 

ОДНОСЕ НА БОЖИЋ 

НА ЕНГЛЕСКОМ 

ЈЕЗИКУ 

 

 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА О 

БИЉКАМА И 

ЊИХОВОЈ УПОТРЕБИ 

У СВАКОДНЕВНОМ 

ЖИВОТУ; 

УСВАЈАЊЕ 

ВОКАБУЛАРА НА 

ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 

ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

 

 

 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА О 

ЕКОЛОГИЈИ И  

РАЗВИЈАЊЕ 

ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ; 

УСВАЈАЊЕ ТЕРМИНА 

У ВЕЗИ СА 

РЕЦИКЛИРАЊЕМ НА 

ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
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6.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Грађанско васпитање 

 

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,,.  

 

Компетенције које развија ; поседује све облике понашања којима треба овладати да би делотворно и конструктивно могао да учествује 

у друштвеном животу и решава проблеме када је то потребно. Поседује  међуљудске вештине  које су нужне за интеракцију између 

двоје или више људи и примењују се у јавном и приватном домену које појединцу омогућавају учешће у грађанском животу друштва . 

 

                                        ИСХОДИ ТЕМА         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелаци 

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 иконструктивног 

разрешавања сукоба са вршњацима и 

одраслимаПодстицање социјално сазнања, разумевања и 

прихватања међусобних разлика 

Упознавање са дечјим правима. Развијање позитивне 

- Свест о себи 

- Времеплов.  

- Снови 

(непријатни 

снови).  

- Снови 

(пријатни 

снови).  

- Моје жеље.  

- Ја кад 

порастем.  

- Ја и како ме 

виде други.  

- Шта ме брине  

- Моје место за 

опуштање 

- Изражавање 

осећања 

- Комуникација 

осећања  

- Мој бес  

- Страхови 

- Туга 

- Љубав 

- Упознавање ученика са садржајем 

предмета и начином рада  

- Развијање способности и вештина 

прилагођавања 

- Развијање способности и вештина 

интеграције у социјалну средину 

- Кроз размену о томе шта воле да раде и 

цртање својих аутопортрета и осећења 

ученици откривају своје особености, 

међусобне разлике и сличности 

- Кроз евоцирање и цртање снова и игру 

маште, ученици уче да изразе и кон-

тролишу своја приватна искуства  

- Кроз цртање и игру маште ученици уче да 

артикулишу своје жеље и захтеве;  

- Кроз цртање и размену ученици уче 

даостваре своје право на развој 

Кроз цртање и размену ученици сагледавају 

себе из различитих перспектива. 

- Кроз размену извора туге, цртање 

унутрашњег доживаљаја туге, размену и 

игру моделирања, даје им се могућност да 

изразе и поделе тугу, добију дозволу за 

плакање и развију стратегије за 

 

 

Свет око 

нас 

 

 

 

 

 

Српски 

језик 
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мотивације за активним учешћем у раду школе. 

Подстицање изражасопственог мишљења 

Подстицање ученика да сами процене програм који су 

прошли и сопствено напредовање сопственог мишљења 

- Увредљиви 

надимци  

- Пријатељство 

- Тајни 

пријатељ 

 

превазилажење туге 

Кроз игру асоцијација, невербално изра-

жавање, цртање унутрашњег доживљаја 

љубави и размену о знацима љубави, даје 

им се могућност да диференцирају 

доживљај и експресију љубави. 

 

Начин остваривања програма : 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  

 

6.10. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Верска настава 

 
Циљ и задаци предмета : Упознавање са предметом и усвајање основних знања о вери 

 

Компетенције које развија : комуникација на матерњем језику, друштвене и грађанске компетенције 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Когнитивни аспект:  

• да разуме основнa сазнања о темама које ће се обрађивати на 

настави Православног катихизиса Афективни аспект:  

• бити подстакнут да активно учествује на часовима верске наставе 

УВОД 5 1.  Учимо о нашој вери - 

уводни час 
 

❖ Српски 

језик,  

 

 

 

 

❖ народна 

традиција

, 

 

 

 

 

❖  природа 

и 

Когнитивни аспект:  

• моћи да опише и објасни значење појма заједнице као и његов однос 

према њему блиским особама (породици)  

•моћи да препозна да не можемо једни без других  

• знати да нас љубав повезује са другима  

• знати да се правилно осени крсним знаком  

• знати да је Бог Света Тројица (Заједница)  

• знати да крштењем постајемо чланови Божје породице (Цркве) 

Афективни аспект:  

• пожелети да чини добро другима (ближњима) у својој заједници  

• желети да изражава хришћанску љубав према Богу и ближњима 

ЗАЈЕДНИЦА 

КАО ОСНОВ 

ЖИВОТА 

4 
2. Моја породица                              

3. Моја школа и другари                         

4. Ми смо део Божје 

породице (Цркве)      

Когнитивни аспект:  ЗАЈЕДНИЦА 6 5. Послушност  
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• знати да заједница са Богом почива на слободи  

• знати да је послушност израз љубави  

•моћи да препозна да је даривање плод љубави  

• моћи да сазна да је молитва разговор са Богом  

• моћи да усвоји текст молитве Оче наш  

• знати да је Бог Отац створио свет из љубави  

•моћи да препозна да је наш живот Божји дар  

• знати да Бог жели да живимо у заједници са Њим Афективни аспект:  

• показивати жељу да љубав исказује на конкретан начин  

• бити мотивисан да љубав према Богу изражава молитвом 

ЉУБАВИ 

БОГА, 

ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

 

2. 6. Даривање – нашa 

љубав  

 

7. Цео свет на дар  

 

8. Оче наш - зовемо нашег 

Бога 

друштво,  

 

 

 

 

❖ ликовна 

култура 

 

Когнитивни аспект:  

•моћи да препозна основне догађаје библијске приповести о 

Христовом рођењу 

• моћи да препозна и именује главне личности из библијске приче о 

Христовом рођењу ( уз помоћ иконе празника и по кључним 

симболима)  

•моћи да препозна да је прослава празника догађај целе породице кроз 

који се остварује заједница љубави  

•моћи да усвоји текст (садржај) и мелодију песме (Божић, Божић)  

• моћи да препозна да је Свети Сава посветио свој живот Богу због 

љубави према Њему Афективни аспект: По завршетку теме:  

• код ученика ће се развити жеља да активно учествује у прослави 

Христовог рођења  

• код ученика ће се развити жеља да према ближњима подражава 

пример љубави Светога Саве 

НЕИЗМЕРН

А ЉУБАВ 

БОЖЈА - 

ХРИСТОС 

СЕ РОДИ! 

6 
9. Бог долази у овај свет    

10. Христос се роди – 

Божић у мом дому  

 

11. Како је Растко постао 

Св. Сава   12. Свети Сава, 

слава у школи и у мојој 

породици   

Когнитивни аспект:  

•моћи да опише појединости библијске повести о стварању света  

• моћи да разликује оно што је Бог створио од онога што је човек 

направио на примерима из непосредног окружења  

• знати зашто за Бога кажемо да је Творац  

•моћи да објасни, на елементарном нивоу, повезаност људи и природе  

• уочити да се у Цркви остварује јединство људи и природе са Богом  

• знати да у заједници са Богом учествујемо слободно – само ако то 

желимо (пример Светога Саве и његовог слободног избора)  

• да се упозна са Литургијом као догађајем (заједничком трпезом) на 

којем се окупља Божја породица Афективни аспект:  

ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА 

СА БОГОМ 

4 13. Бог ствара свет  

 

14. Свет је наш дом  

 

15. Прихватимо дарове 

Божје 

16. Где је љубав ту је Бог 

 

17. Христова вечера са 

ученицима   

18. Литургија окупљање 
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• код ученика ће се развити жеља да својом послушношћу изражава 

своју љубав и слободу  

• ученик ће желети да учествује у Литургији 

Божје породице   

 

19. Пост – стаза љубав 

Когнитивни аспект:  

• упознати Христово учење као „учење“ о љубави и праштању ( на 

примерима из јеванђељских прича)  

• препознати и разумети да је права љубав када је показујемо делима  

• усвојити садржај и мелодију песме „Знаш ли ко те љуби силно“ 

 • бити у могућности да опише појединости библијске повести о 

Христовом Васкрсењу  

• препознати и именовати главне личности из библијске приче о 

Христовом Васкрсењу ( уз помоћ иконе празника и по кључним  

симболима)  

• препознати да је прослава празника догађај целе породице кроз који 

се остварује заједница љубави  

• моћи да опише прослављање Васкрса у својој породици  

• зн ати обичаје у вези са Васкрсом Афективни аспект:  

• развијати потребу да делима исказују љубав  

• развијати жељу да учествује у припремама за прославу овог највећег 

хришћанског празника 

ХРИСТОВА 

ЉУБАВ 

ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И 

СВЕТУ 

6  

20. Христова љубав према 

човеку и свету  

 

21. Препознајемо 

Христову љубав 

 

22. Христос васкрсе 

Когнитивни аспект:   

•моћи да преприча одабране приче које говоре о Христовој љубави 

према свету и човеку  

• на елементарном нивоу моћи да објасни међусобну повезаност свих 

људи и природе 

 • препознати и именовати поступке људи који су прожети љубављу 

према природи, људима и Богу  

• уочити у којој мери је напредовао и савладао градиво Православног 

катихизиса 1. разреда основне школе Афективни аспект:  

• развијати жељу да се брине о биљкама и животињама и целокупној 

природи 

НАША 

БРИГА О 

СВЕТУ 

5 23. Човек домаћин у свету  

 

24. Радост служења   

 

25. Љубав према људима и 

природи је љубав према 

Богу  

26. Сваки човек је за нас 

Христос    

27.Научили смо о нашој 

вери 

 

Начин остваривања програма : дискусија, илустрације, видео презентације, одлазак у цркву 
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6.11. ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 
 Ово сам ја У биоскопу ,позоришту 

 Моје име У продавници 

 Мој знак За столом 

 Наши  дланови Обрадуј маму, баку 

 Ово смо ми Више рада више знања 

 Заједничка кућа Динар по динар 

 Домаћи задатак Тужакање 

 Моја омиљена играчка „Лепа реч гвоздена врата отвара” 

 Моја омиљена игра Љубомора 

 Бонтон није бадминтон Кривица 

 Ђачка торба,а у њој... Нећу‒хоћу 

 Реци ми реци огледалце.... Шта нас вређа 

 Наша соба Другарство је... 

 Наша радна соба Наш цвет другарства 

 Наш радни сто Шта ценим код друга 

 Наша учионица Шта ценим код себе 

 У школи Научио сам... 

 На улици – Ја сам пешак Желим да се представим 
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6.12. ДОПУНСКА НАСТАВА :  Српски језик 

ТЕМА         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

 

ОСНОВЕ 

ЧИТАЊА И 

ПИСАЊА 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

КНИЖЕВНОСТ 

 

 

 

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 

 

Начин остваривања програма : Метода читања и рада на тексту, аналитичко-синтетичка, метода разговора, усменог излагања 

 

6.13. ДОПУНСКА НАСТАВА :  Математика 

ТЕМА         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 
Предмети у 

простору и 

односи међу 

њима 

 

Линија и област 

Бројеви, скупови, 

бројеви до 5 

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 
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Мерење и мере 

 

Бројеви до 10 

 

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 

Начин остваривања програма : Вербално –текстовне, илустративно –демонстративне методе 

 

 

6.14. ДОПУНСКА НАСТАВА :  Енглески језик 

 
1. Представљање и упознавање - Hello. I’m (Mилош). Goodbye. 

2.  Бројеви од 1 до 10. 

3.  Школски предмети - bin, board, chair, table, door, window, picture 

4.  Играчке - ball, ballon, boat, car, doll, robot, puzzle 

5.  Школски прибор - bag, book, lunch box, pencil, pencil box, rubber, water bottle 

6.  Боје и облици - blue, green, orange, red, yellow, circle, triangle, square, rectangle 

7.  Божић - reindeer, Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, Merry Christmas 

8.  Домаће животиње и појмови везани за сеоско домаћинство -  butterfly, duck, donkey, field, flower, goat, sun 

9.  Делови одеће - jumper, shirt, shorts, skirt, socks, trousers 

10.  Ускрс - bunny, daffodil, Easter egg, chocolate egg, chick, Happy Easter 

11.  Делови тела - arms, ears, eyes, feet, fingers, hands, head, legs, toes, noes, knees 

12.  Чланови породице – baby, brother, dad, grandma, grandpa, mum, sister,family 

13.  Храна – banana, biscuit, carrot, orange,sandwich, sweet, tomato, cake 

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 градива. Флеш картице се користе да на брз ,занимљив начин увежбају садржаји. 
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7.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Српски језик 

 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се ус, позоришна 

мено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

 

Компетенције које развија: Овај предмет развија комуникација на матерњем језику, учење учења, међуљудску и грађанску 

компетенцију и културолошку освешћеност и изражавање. 

 

ТЕМА Бр 

часа 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

Језик 

 

Граматика 

 

 

 

 

 

 

 

Правопис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 
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Реченица- обавештење, питање и заповест. 

Уочавање потврдних и одричних реченица. 

Обележје реченице у говору( интонација и пауза) и у тексту ( велико 

почетно словои  знаци интерпункције: тачка, упитник, узвичник). 

Препознавање главних делова реченице (предикат и субјекат). 

Именице и глаголи (уочавање и препознавање). Разликовање 

основних глаголских облика за исказивање: садашњег, прошлог и 

будућег времена. Разликовање рода и броја именица. 

Глас и слог, самогласници и сугласници ; слоготворно р. Подела 

речи на слогове у изговору(једноставнији случајеви). 

 

Употреба великог слова на почетку реченице, у писању личних 

имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња 

вишечланих географских имена и улица. 

Писање адреса 

Растављање речи на крају реда 

Писање речце ли у упитним реченицама 

и речце не уз глаголеу одричним реченицама 

Скраћенице за мере (корелација са наставом математике) 

Тачка ,упитник узвичник. Две тачке и запета у набрајању. 

Усвајање латинице- читање и писање у другом полугодишту. 

Лектира 

 

Лирика: 

Народна песма: Мајка Јову у ружи родила 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Свет око 

нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик  препознаје врсте реченица 

по комуникативној функцији и по 

потврдности – одричности. 

Препознаје главне делове реченице 

и врсте речи у реченици. 

Разликује основна глаголска 

времена. 

Дели речи на слогове. 

Пише писаним словима ћирилице, 

уме да се потпише,почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским 

знаком, потребљава велико слово 

приликом писања личних имена, 

назива места (вишечланих),назива 

животиња, назива улица. 

Правилно пише речце ЛИ и НЕ. 

      Усвојио је латиницу, чита и 

пише. 

 

 

 

 

Препознаје књижевне родове на 

основу формалних одлика поезије, 
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Народна песма: Смешно чудо 

Породичне и шаљиве песме- избор 

Јован Јовановић Змај: Патак и жабе 

Момчило Тешић: пролећно јутро у шуми 

Мира Алечковић: Песма за мамине очи 

Бранко Ћопић: Болесник на три спрата 

Душан Радовић: Лепо је све што је мало 

Стевам Раичковић: кад почне киша да пада 

Драган Лукић: Школа 

Мирослав Антић: Тајна 

Љубивоје Ршумовић: Једнога дана 

Владимир Андрић: Дај ми крила један круг 

Добрица Ерић: Чуо сам 

Избор из антологије српске поезије за децу 

 

Епика: 

Народна песма: Марко Краљевић и орао 

Народне приповетке: Старо лијино лукавство ; Седам прутова 

Народна прича: Свети Сава, отац и син 

Српске народне бајке 

Народне басне: Коњ и магарац; Лисица и гавран 

Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка 

Десанка Максимовић: Сликарка зима 

 Гроздана Олујић: Шаренорепа 

Бранко Ћопић: Доживњаји мачка Тоше 

Ханс Кристијан Андерсен: Бајке 

 

Јакоб и Вилхем Грим: Три брата 

Алесандар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици 

Лав Толстој: Врабац и ласте 

Феликс Салтен: Бамби 

Избор из народног стваралаштва 

 

Драма: 

Гвидо Тартаља: Зна он унапред 

Драган Лукић: Стара слика на зиду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Свет око 

нас 

прозе и драме .Препознаје 

књижевне врсте (бајку и басну) 

Одређује главни догађај и ликове 

(који су носиоци радње) у 

књижевно уметничком 

тексту.Одређује време и место 

дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту. 

Препознаје риму, стих и строфу у 

песми. 

Уочава везу међу догађајима. 
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Језичка 

култура 

Александар Поповић: Два писма 

Популарни  и информативни текстови 

Избор из енциклопедије за децу 

 

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 

 

 

Ученик познаје основна начела 

вођења разговора, уме да преприча 

изабрани текст, одреди план 

препричавања, самостално описује 

и прича на задату тему. 

Начин и поступак остваривања програма 

Наставне методе Наставни облици Наставна средства 

дијалошка, демонстративно- 

илустративна, објашњење,  усмено 

изражавање, посматрање, метода 

графичкихрадова, метода писаних 

радова, хеуристичка,текстуална, 

активна настава 

фронтални, индивидуални, групни и рад у пару  

уџбеници, припремљен материјал, наставни 

листићи, дечја штампа,  ученичке свеске, 

графофолија, зидне слике, словарица, пригодни 

текстови, презентације 

 

7.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Енглески језик 

 

Циљ и задаци предмета : 

Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у 

усменом облику о темама из његовог непосредног окружења. У исто време, настава страних језика треба да:  

- подстакне потребу за учењем страних језика;  

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању рада јачања мотивације за  

учење језика;  

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  

- стимулише машту, креативност и радозналост;  
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- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 

 

Компетенције које развија :комуникација на матерњем и страном језику,рад са подацима и информацијама,дигитална 

компетенција,сарадња,одговоран однос према околини,одговоран однос према здрављау,естетичка компетенција 

 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

1.Увод 

 

 

 

 

2.  Starter Unit – 

Hello 

(Уводна тема – 

Здраво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Unit 1 – What 

colour is it? (Какве 

је боје ово?) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Наставник ће: 

- подсетити ученике на теме које су се 

обрађивале у претходној школској години; 

- упознати ученике са наставним 

садржајима и циљевима наставе у овој 

школској години. 

 

. Ученици уче и увежбавају: 

- препознавање и именовање ликова из 

уџбеника; 

- изразе који се користе за поздрављање, 

представљање, и основну друштвену 

комуникацију са вршњацима – I’m (Miloš). 

Hello. Bye. How are you? I’m fine thank you. 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Aa, Bb;  

- правилно писање бројева 1 и 2; 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже 

гласове /æ/ и /b/ и повезују их са словима a 

и b – apple, Annie, boy, bat; 

- слушају и глуме кратку причу која се 

односи на тему. 

 

. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују боје – red, blue, 

green, black, white; 

- језичку структуру – What colour is it? It’s 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка и 

ликовна 

култура,  

драмска 

уметност,  

српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка 

култура, 

Ученици ће знати које ће теме обрађивати у овој 

школској години. 

 

 

 

 

 

Ученици: 

- препознају и именују ликове из уџбеника; 

- знају да се представе, користе формалне и 

неформалне поздраве и једностване изразе који се 

односе на општу друштвену комуникацију са 

вршњацима; 

- препознају мала и велика латинична слова Aa, 

Bb;  

- препознају повезаност гласа /æ/ са словом a са и 

гласа /b/ са словом b; 

- правилно пишу бројеве 1 и 2; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

Ученици: 

- препознају и именују боје; 

- знају да питају и кажу какве је боје нешто; 

- препознају мала и велика латинична слова Cc, 

Dd;  
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4.  Unit 2 – My 

classroom 

(Моја учионица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Unit 3 – Is it a 

plane? 

(Да ли је ово 

авион?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

(red); 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Cc, Dd;  

- правилно писање бројева 3 и 4; 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже 

гласове /k/ и /d/ и повезују их са словима c 

и d – cat, car, dog, duck; 

- слушају и глуме кратку причу која се 

односи на тему 

 

 

Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују предмети из 

учионице – desk, chair, crayon, pencil, 

notebook; 

- језичку структуру – What’s this? It’s a…; 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Ee, Ff;  

- правилно писање бројева 5 и 6; 

 

 

 

 

 

 

. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују играчке – plane, 

car, robot, puppet, balloon, teddy; 

- језичку структуру – Is it a... ? Yes, it is. 

No, it isn’t; 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Gg, Hh, Ii;  

драмска 

уметност, 

српски језик, 

свет око нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

свет око нас, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

српски језик 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

драмска 

уметност,  

српски језик 

 

 

- препознају повезаност гласа /k/ са словом c и 

гласа /d/ са словом d; 

- правилно пишу бројеве 3 и 4; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици: 

- препознају и именују предмета из учионице; 

- знају да питају и одговоре шта је нешто; 

- препознају мала и велика латинична слова Ee, 

Ff;  

- препознају повезаност гласа /e/ са словом e и 

гласа /f/ са словом f ; 

- правилно пишу бројеве 5 и 6; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже гласове 

/e/ и /f/ и повезују их са словима e и f – egg, 

elephant, fish, farm; 

- слушају и глуме кратку причу која се односи на 

тему. 

 

Ученици: 

- препознају и именују играчке; 

- знају да поставе и одговоре на кратка да ли 

питања; 

- препознају мала и велика латинична слова Gg, 

Hh, Ii;  

- препознају повезаност гласа /g/ са словом g,  

гласа /h/ са словом h и гласа /ɪ/са словом i ; 
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6.  Review & Test 1 

(Ревизија и тест 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Unit 4 –  This is 

my mum 

(Ово је моја мајка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правилно писање бројева 7 и 8; 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже 

гласове /g/, /h/,  /ɪ/ и повезују их са словима 

g, h, i  – girl, guitar, hat, horse, insect, ill; 

- слушају и глуме кратку причу која се 

односи на тему. 

 

 

Ученици понављају: 

- имена ликова, речи којима се именују 

предмети из учионице, играчке и боје; 

-  језичку структуру – Is it a (desk)? Yes, it 

is. / No, it isn’t. 

-  гласове  и слова –  /æ/,/b/,/k/, /d/,/e/, /f/, 

/g/, /h/, /ɪ/, A a, B b, C c , D d, E e, F f, G g, H 

h,  I i 

 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују чланови породице 

– mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma 

; 

- језичку структуру – This is my (mum); 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Jj, Kk, Ll;  

- правилно писање бројева 9 и 10; 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже 

гласове / dʒ /, /k/,  /l/ и повезују их са 

словима j, k, l  – jug, juice, kangaroo, key, 

lion, lollipop; 

- слушају и глуме кратку причу која се 

односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

драмска 

уметност,  

српски језик 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правилно пишу бројеве 7 и 8; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици: 

- именују ликове из уџбеника, предмете из 

учионице, играчке и боје; 

- разумеју и користе језичку структуру – Is it a 

(desk)? Yes, it is. / No, it isn’t.; 

- препознају мала и велика латинична слова  

A a, B b, C c , D d, E e, F f, G g, H h,  I i  

-препознају повезаност гласова /æ/,/b/,/k/, /d/,/e/, 

/f/, /g/, /h/, /ɪ/ са словима a, b, c, d, e, f, g, h, i. 

 

Ученици: 

- препознају и именују чланове породице; 

- умеју да представе чланове породице; 

- препознају мала и велика латинична слова Jj, 

Kk, Ll;  

- препознају повезаност гласа /dʒ/ са словом j,  

гласа /k/ са словом k и гласа /l/са словом l ; 

- правилно пишу бројеве 9 и 10; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 
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8.  Merry Chrsitmas 

(Срећан Божић) 

 

2 

 

Ученици уче и увежбавају: 

- традиционалнe песмe Jingle Bells, We 

wish you a Merry Christmas; 

2. Ученици: 

- играју традиционалне Божићне игре - 

Santa, Santa, where are you? Snow ball Santa 

Грађанско в, 

верска наст, 

свет око нас, 

ликовна к,  

музичка к, 

драмска ум, 

српски језик. 

Ученици: 

- препознају сличности и разлике у начину 

прославе Божића код нас и у ВБ; 

- умеју да честитају Божић, певају традиционалнe 

песмe и играју традиционалне Божићне игре. 

9.  Unit 5 – He’s 

happy 

(Он је срећан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Unit 6 – 

They’re bears 

(То су медведи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на стања и осећања – 

happy, sad, hungry, thirsty, hot, cold; 

- језичку структуру – He’s / She’s happy / 

sad / hungry…; 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Mm, Nn, Oo;  

- правилно писање бројева 11 и 12; 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже 

гласове /m/, /n/,  /o/ и повезују их са 

словима m, n, o  – man, mango, nose, neck, 

orange, octopus; 

- слушају и глуме кратку причу која се 

односи на тему. 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују дивље животиње 

–  bird, bear, hippo, crocodile, tiger; 

- језичку структуру – What are they? 

They’re (bears); 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Pp, Qq, Rr;  

- правилно писање бројева 13 и 14; 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже 

гласове /p/, /kw/,  /r/ и повезују их са 

Грађанско 

васпитање, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

српски језик, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

српски језик, 

свет око нас. 

 

Ученици: 

- препознају и именују речи које се односе на 

осећања и стања; 

- умеју да кажу како се неко осећа; 

- препознају мала и велика латинична слова Mm, 

Nn, Oo;  

- препознају повезаност гласа /m/ са словом m,  

гласа /n/ са словом n и гласа /ɒ/са словом o ; 

- правилно пишу бројеве 11 и 12; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици: 

- препознају и именују дивље животиње; 

- знају да комуницирају о дивљим животињама 

користећи једноставна питања и одговоре; 

- препознају мала и велика латинична слова Pp, 

Qq, Rr;  

- препознају повезаност гласа /p/ са словом p, 

гласа /kw/ са словом q и гласа /r/са словом r ; 

- правилно пишу бројеве 13 и 14; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 
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11.  Review & Test 

2 

(Ревизија и тест 2) 

 

 

 

 

 

 

12.  Mother’s Day 

(Мајчин Дан) 

 

 

 

 

 

 

13.  Unit 7 – Are 

they teachers? 

(Да ли су они 

наставници?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словима p, q, r  – panda, pen, queen, quilt, 

river, raibow; 

- слушају и глуме кратку причу која се 

односи на тему. 

 

Ученици понављају: 

-  речи којима се именују осећања, чланове 

породице и дивље животиње; 

- језичке структуре – This is my… He’s / 

She’s (thirsty), They’re (birds) 

- гласове и слова - /k/, /l/, /m/, /n/, /ɒ/, /p/, 

/kw/, /r/ ,  Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr; 

 

 

Ученици уче и увежбавају: 

- уметничку песму Mommy I love you 

2. Ученици: 

- се упознају са празником и начином 

обележавања у свету; 

- пишу поруку за мајку; 

- прате упутства и праве честитку. 

 

. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују делови одеће –  

jumper, shirt, jacket, hat, belt; 

- језичку структуру – I’ve got …; 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Vv, Ww, Xx;  

- правилно писање бројева 17 и 18; 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже 

гласове /v/, /w/, /ks / и повезују их са 

словима v, w, x  – violin, vase, woman, wall, 

box, fox; 

- слушају и глуме кратку причу која се 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

драмска 

уметност,  

српски језик 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

драмска 

уметност,  

српски језик 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

српски језик, 

свет око нас. 

 

 

 

 

 

 

 

Именују осећања, чланове породице и дивље 

животиње; 

- разумеју и користе језичке структуре – This is 

my… He’s / She’s (thirsty), They’re (birds) 

- препознају мала и велика латинична слова  

Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr; 

- препознају повезаност гласова /k/, /l/, /m/, /n/, /ɒ/, 

/p/, /kw/, /r/ и слова k, l, m, n, o, p, q, r. 

 

 

Ученици знају шта је Мајчин Дан и како се 

прославља у свету. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици: 

- препознају и именују делове одеће; 

- знају да питају и кажу шта имају; 

- препознају мала и велика латинична слова Vv, 

Ww, Xx;  

- препознају повезаност гласа /v/ са словом v, 

гласа /w/ са словом w и гласа /ks/са словом x; 

- правилно пишу бројеве 17 и 18; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 
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14.  Unit 8 – I’ve 

got a shirt 

(Ја имам кошуљу) 

односи на тему 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују делови одеће –  

jumper, shirt, jacket, hat, belt; 

- језичку структуру – I’ve got …; 

- препознавање (правилно писање као 

опција) малих и великих латиничних слова 

Vv, Ww, Xx;  

- правилно писање бројева 17 и 18; 

2. Ученици: 

- слушају и увежбавају речи које садрже 

гласове /v/, /w/, /ks / и повезују их са 

словима v, w, x  – violin, vase, woman, wall, 

box, fox; 

- слушају и глуме кратку причу која се 

односи на тему. 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

српски језик. 

 

 

 

 

 

Ученици: 

- препознају и именују делове одеће; 

- знају да питају и кажу шта имају; 

- препознају мала и велика латинична слова Vv, 

Ww, Xx;  

- препознају повезаност гласа /v/ са словом v, 

гласа /w/ са словом w и гласа /ks/са словом x; 

- правилно пишу бројеве 17 и 18; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему. 

 

Начин остваривања програма :  

Током часа примењује  се динамично смењивање техника / активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши, повежи, одреди, пронађи, али и 

активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.) 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.) 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.) 

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање мотивације, увођење нове 

језичке грађе или пак утврђивање). 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних (од трећег разреда) материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 
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7.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Mатематика  

 

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.  

 

Компетенције које развија :  Овај предмет развија комуникацију на матерњем језику , математичку писменост и основна знања из 

науке и технологије, учење учења и способност за иницијативу и предузетништво. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Природни 

бројеви до 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометријска тела 

и фигуре 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

-Сабирање и одузимање природних бројева 

до 100(с прелазом преко 

десетице),комутативност  и асоцијативност 

сабирања; 

- Множење и дељење природних бројева; 

знаци за множење и дељење (. , :); речи: 

чиниоци, производ, дељеник, делилац, 

количник. Нула и јединица као чиниоци; 

нула као дељеник. 

Комутативност и асоцијативност множења. 

-Изрази (две операције); заграде, редослед 

рачунских операција. 

-Слово као замена за неки број. 

-Одређивање непознатог броја Природни 

бројеви до 100 

-Појам половине. 

-Решавање једноставнијих задатака (највише 

две операције). 

 

Геометријски облици 

-Предмети облика лопте, ваљка, квадра и 

коцке. Упоређивање предмета по облику, 

Ликовна 

култура, 

српски језик, 

музичка 

култура, 

свет око нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура, 

српски језик, 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА Зна да прочита и запише дати број, уме да 

упореди бројеве по величини и да прикаже број на 

датој бројевној полуправoj ,рачуна  вредност  

бројевног  израза  са  највише  две  операције  

сабирања  и одузимања u    оквиру прве стотине  

,уме  да  на  основу  текста  правилно  постави  

израз  са  једном  рачунском операцијом ,уме да 

решава једноставне једначине.Уме да  примени  

својства  природних  бројева  (паран,  непаран,  

највенајмањи, претходни,следећи број) и разуме 

декадни бројни систем ,уме да одреди десетицу, 

стотину .Уме  да  примени  својства  природних  

бројева  у  решавању  проблемских задатака зна 

својства операција сабирања и одузимања . 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА уме  да  именује  геометријске  

објекте  у  равни  (квадрат,  круг,  троугао, 

правоугаоник,  тачка, дуж,  права,  полуправа  и  
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Мерење и мере 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

ширини, висини и дебљини. 

-Дуж, полуправа и права. Цртање разних 

кривих и изломљених линија.  

Отворена и затворена изломљена линија. 

Уочавање и цртање правоугаоника и 

квадрата на квадратној мрежи. 

 

Мерење и мере 

Мерење дужи помоћу метра, дециметра и 

центиметра. Мере за време: час, минут, дан, 

седмица-недеља, месец. 

Однос између јединица упознатих мера. 

 

музичка 

култура, 

свет око нас 

 

 

 

 

Ликовна 

култура, 

српски језик, 

музичка 

култура, 

свет око нас 

угао)  ,зна јединице за мерење дужине и њихове 

односе ,користипоступак мерења дужине објекта, 

приказаног на слици. 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ уме да изрази одређену суму 

новца преко различитих апоена и рачуна са 

новцем у једноставним ситуацијама  

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ зна јединице за време 

(секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) . 

 

 

 

Начин остваривања програма : 

Наставни облици Наставне методе Наставна средства 

Индивидуални 

Фронтални 

Рад у пару 

Групни 

 

Метода разговора 

Метода писаних радова 

Илустративно демонстративна 

Хеуристичка 

Вербално текстовна 

Уџбеник 

Припремљени наставни листићи 

Графофолије 

Образовни софтвер 

 

 

 

 

7.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Свет око нас 

 

Циљ и задаци предмета: Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово 

повезивање.Развијање одговорног односа према себи, другима и окружењу.Упознавање основних елемената културе 

живљења.Развијање  радозналости, интересовања и способности за активно упознавање друштвеног окружења. 

 

Компетенције које развија: Овај предмет развија комуникацију на матерњем језику, математичке ,научне и технолошке компетенције, 

учење учења и културолошку освешћеност и изражавање. 
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ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Жива и 

нежива 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где човек 

живи  

 

 

 

 

 

 

Људска 

делатност 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Жива природа 

Заједничке особине свих живих бића 

Разноврсност биљака у мојој околини 

Разноврсност животиња у мојој околини 

Разлике међу живим бићима 

Узајамна зависност биљака, животиња и 

човека 

Човек као део природе и његова улога 

Нежива природа 

Где све има воде 

Променљивост облика и слободна 

површина воде, услови тока 

Ваздух свуда око нас 

Сунце 

Промене које настају при загревању и 

хлађењу воде и ваздуха 

Земљиште 

Веза живе и неживе природе 

Без чега не могу жива бића 

Промене у природи и активности људи 

Загађеност воде , ваздуха, земљишта 

 

Рељеф и површинске воде у месту и 

околини 

Насеља 

Правила понашања у групи 

Сналажење у насељу 

Саобраћај 

 

Човек ствара 

Исти материјал- различити производ 

Разноврсност материјала 

Основна својства материјала 

Понашање материјала под механичким 

утицајем 

Српски 

језик, 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Грађанско 

васпитање 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

 

 

 

Прави разлику између природе и производа људског 

рада; 

Зна ко и шта чини живу и неживу природу; 

Зна заједничке карактеристике живих бића; 

Уме да класификује жива бића према једном од 

следећих критеријума: изгледу, начину исхране, 

кретања и размножавања; 

Препознаје и именује делове тела живих бића 

Разликује станишта према условима живота и живим 

бићима у њима. 

Зна основна својства воде, ваздуха и земљишта;Зна да 

су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од 

више материјала. 

 

 

 

 

 

 

 

Зна основне облике рељефа; 

Зна основне типове насеља и њихове карактеристике. 

Зна помоћу чега се људи орјентишу у простору: лева 

и десна страна, стране света, адреса, карактеристични 

објекти. 

Зна основна правила понашања у породици, 

школи и насељу ; 

Зна која су права и обавезе чланова у 

различитим друштвеним групама; 

Зна које људске делатности постоје и њихову улогу 

 Разуме повезаност и међузависност различитих 

људских делатности; 

Зна основна својства материјала: тврдоћа, 

еластичност, густина, растворљивост, 

провидност, намагнетисаност. 
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Кретање у 

простору и 

времену 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Утицај топлоте на тела 

Топлотна проводљивост материјала 

Могућност наелектрисања тела 

Електрична проводљивост материјала 

Појам и значај рециклаже 

Комбиновање материјала 

 

 

Дан ,одређивање доба дана ,трајање 

дана 

Кретање у простору и времену 

Шта све утиче на брзину кретања 

Мерење времена 

Временске одреднице 

Делови године 

Сналажење на временској ленти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Зна да својства материјала одрђује њихову употребу и 

препознаје примере у свом окружењу; зна промене 

материјала које настају због промене температуре, 

услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха. 

Разликује материјале који су добри проводници 

топлоте и електрицитета од оних који то нису. 

Зна да топлотна и електрична проводљивост материја 

одређују њихову употребу и препознаје примере у 

свом окружењу; 

Разликује повољно и неповољно  деловање човека по 

очувању природе. 

Уме да препозна кретање тела у различитим појавама; 

 Зна да кретање тела зависи од силе која на њега 

делује, врсте подлоге и облика тела; 

Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, 

година, деценија и век; 

Уме да прочита тражене информације са часовника и 

календара; 

Уме да пронађе и упише тражене информације на 

ленти времена. 

Начин остваривања програма :индивидуални, фронтални, групни облици рада; метода разговора, усменог излагања, писаних 

радова, демонстрација, посматрање, бележење, експериментисање, упоређивање, решавање проблема. Наставна средства: уџбеник, 

слике, енциклопедија, шематски прикази, табеларни приказ, образовни софтвер 

 

 

7.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Ликовна култура 

 
Циљ и задаци предмета : 

- Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја об-

лика у природи; 

- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увоћење 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 из-

ражавања; 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 
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- 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 посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 

 

Компетенције које развија : Ликовна култура развија комуникацију на матерњем језику и културолошку освешћеност и изражавање. 

 

ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Кретање облика у 

простору  

 

Дејство светлости на 

карактер 

облика(светлост) 

 

 

 

Амбијент – сценски 

простор  

 

 

Лепо писање са 

калиграфијом  

 

 

 

Контраст (као 

мотивација за 

опажање облика) 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

16 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кретање више облика у простору 

- Кретање једног облика у простору. 

Појмови: кретање, простор 

- Природна и вештачка светлост,  

- силуета 

-  Сенка (сопствена и бачена),  

- Фигура и позадина 

- Светло и сенка у фигури. 

Појмови: светлост, силуета 

- Израда маски, костима и сцене.  

- Реализација представе 

Појмови: амбијент, сцена. 

 

-Писање латиничних слова упоредо са ћириличким 

словима. 

-Писање латиничних и ћириличких слова у складу 

са калиографијом 

 

- Природни и вештачки облици 

- Слагање - разлагање, разлагање - слагање 

- Једнобојан - вишебојан  

- Обрађен - необрађен  

- Прав - крив,  

Једноставан - сложен,  

- Испупчен - удубљен. 

Појмови: контраст 

 

 

Српски језик  

 

 свет око нас 

 

-  Опажају кретање у простору и 

природи 

Спајају више облика у целину која се 

покреће у простору. 

- Схватају однос предмета и појаве, 

природне вештачке светлости 

-Уочавају силуету и учествују у 

њеном стварању и уобличавању 

-Користе тело и глас да изразе своја 

осећања и доживљаје везане за свет 

маште 

- Разликују природне и вештачке 

облике и схватају свет као 

јединствену целину 

-Уочавају контрасте у природи и на 

предметима и умеју да то ликовно 

прикажу 

- Разликују природне и вештачке 

облике и схватају свет као 

јединствену целину 

-Уочавају контрасте у природи и на 

предметима и умеју да то ликовно 

прикажу 

- Маштовитост 

- Креативност 

- Уредност Служе се знаковима за 

визуално споразумевање у 
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Индивидуално 

коришћење 

различитих 

материјала за рад 

(паковање) 

 

Знаци и симболи 

 

 

 

 

Једнобојна 

композиција 

употребних предмета 

(клуаж)  

 

Замишљања 

 

 

 

 

Преобликовање 

материјала или 

предмета њиховим 

спајањем (везивањем) 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

-Обликовање необичних објеката 

-Цртачке, сликарске , вајарске и комбиноване 

технике. 

- Потрошни материјал прилагођен узрасту детета 

 

-Печат ,грб, симболи ,словни и нотни знаци 

-Цртање, сликање, вајање , комбиноване технике ( 

меке оловке, темпере, старе фотографије, кутије 

,картони) 

Појам: хералдика                     

 

Појмови: клауж, једнобојан. 

-Комбиноване технике , сликарске, цртачке и 

вајарске технике. 

 

 

Појам.: фотографија 

- Вербални опис, текст , фотографија 

Комбиноване технике , сликарске, цртачке и 

вајарске технике (мекане оловке , папири 

различитих боја, темпере боје ,глина 

,пластелин) 

 

Појам: везивање 

-Вајарске и комбиноване технике (канап, глина, 

тканина ,мека жица...) 

свакодневном животу 

-Имају елементарна знања о значају 

знакова и симбола у савременом свету 

- Умеју да дају своје мишљење о 

ономе што су видели или чули 

Стваралачка машта 

 

Начин остваривања програма:Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу  да испољи креативност, да проналази 

одговарајуће облике, методе и средства за реализацију. Најбоље је учење од природе , посматрање, опажање и уочавање 

непоновљивости природе, из чега ће произићи потреба за очувањем природе,  Треба водити рачуна да захтев буде прилагођен узрасним 

могућностима ученика.Кроз фронтални, индивидуални и групни облик рада прожимају се различите методе као што су илиустративно 

демонстративна, метода практичних радова. Од наставних средстава користе се уџбеник, колаж папир ,маказе, лепак, пластелин , глина, 

боје.. Ученик црта, боји , лепи ,кроји ,ваја.. 
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7.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Музичка култура  

Циљ и задаци предмета :Развијање интересовања за музичке осетљивости и креативности;оспособљавање за разумевање 

могућности музичког изражавања уметност; развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе 

свога и других народа ; неговање и развијање способности и 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); упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; развијање критичког 

мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);  упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава 

музичке уметности. 

 

Компетенције које развија:Овај предмет развија комуникацију на матерњем језику, културолошку освећеност и изражавање. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

- ПЕВАЊЕ И 

СВИРАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Певање песама по слуху различитог 

садржаја и карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз игру 

инародне песме. 

-Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова уз 

боју (до-зелено, ре-браон, ми-жуто, фа-

плаво и сол-црвено). 

-Свирање по слуху пратње уз бројалице и 

песме – пулс, ритам, груписање удара.  

-Певање и извођење музичких игара уз 

свирање на дечјим инструментима – песме 

узигру, дидактичке игре, музичке 

драматизације. 

-Свирање инструменталних аранжмана на 

дечјим ритмичким инструментима и на 

алтернативним изворима звука. 

-Свирање графички представљеног ритма. 

Ликовна 

култура , 

физичко 

васпитање , 

српски језик 

свет око нас 

 

 

 

 

 

Српски језик  

свет око нас  

математика, 

 

• објасни својим речима утиске о слушаном 

делу, особине тона, доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја на тело и зашто је 

тишина важна; 

• разликује одабране звукове и тонове, 

певање/свирање; хор/један певач/група певача; 

оркестар/један свирач/група свирача, боју 

различитих певачких гласова и инструмената и 

музичке изражајне елементе; 

• препозна музички почетак и крај и понављање 

теме или карактеристичног мотива у слушаном 

делу; 

• повезује музичко дело у односу на њему 

блиске ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером дела; 

• поштује договорена правила понашања при 

слушању музике;  

• користи самостално или уз помоћ одраслих, 

доступне носиоце звука; 

• изговара у ритму уз покрет бројалице; 

• пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

• пева по слуху уз покрет народне песме, 
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СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

СТВАРАЊЕ   

     МУЗИКЕ 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

-Слушање вокално –инструменталних 

композиција за децу и кратких 

иструменталних композиција различитих 

садржаја и расположења, као и музичких 

прича. 

-Слушање народних песама и игара 

-Опонашање звукова из непосредне 

околине, спонтаном или договореном 

имровизацијом( звуци у кући, звуци из 

града, звуци у природи..) 

- Ритмичким и звучним ефектима креирати 

једноставне пратње за бројалице , песме, 

приче, стихове, музиче игре, користећи 

притом различите изворе звука ( глас, тело 

дечији ритмички иструменти). 

- Креирање покрета уз музику коју певају и 

слушају ученици. 

- Смишљање малих уметничких целина 

помоћу различитих извора звука ( говор , 

изговарање групе гласова, различитим 

предметима ,дечији иструменти). 

-Импровизовање ритмичког дијалога на 

различитим изворима звука. 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

Српски језик  

свет око нас  

математика, 

Ликовна 

култура 

музичке игре; 

• примењује правилан начин певања и 

договорена правила понашања у групном 

певању и свирању; 

• свира по слуху звучне ономатопеје и 

илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне аранжмане, свирачке 

деонице у музичким играма; 

• повезује почетне тонове песама-модела и 

једноставних наменских песама са бојама, 

ритам са графичким приказом; 

• објашњава својим речима доживљај свог и 

туђег извођења; 

• учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

• направи дечје ритмичке инструменте; 

• ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању 

ритмичку целину помоћу различитих извора 

звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука, 

музичко питање и одговор на ритмичким 

удараљкама, једноставну мелодију на краћи 

задати текст; 

• изабере према литерарном садржају 

одговарајући музички садржај. 

Начин остваривања програма:  прожимањем  различитих музичких активности кроз:  

• певање и свирање, уз постепено упознавање и усвајање ритмичких структура  и интонације; 

• слушање музике различитог садржаја и усвајање основних појмова из опште музичке културе 

• активности у музичком стваралаштву. 

 Од метода рада користи се фронтални ,индивидуални и групни, а од  наставних средстава уџбеник ,музички цд, музички инструменти 

и  касетофон. 
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7.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Физичко васпитање 

Циљ и задаци предмета :је 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, усавршавањуи примени моторичких умења, навика и неоходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота  и рада. 

Компетенције које развија:Овај предмет развија комуникацију на матерњем језику, култорошку освећеност и изражавање 

 

ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Ходање и трчање 

 

 

 

 

 

Скакање и  

прескакање 

Вежбе (скакања и 

прескакања) упором 

руке 

Бацање и хватање 

Вишења и пењања 

 

Вежбе на тлу 

 

Вежбе равнотеже 

Вежбе реквизитиме 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

11 

3 

 

 

7 

2 

 

15 

 

11 

15 

7 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

 

 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Овладати природним и изведеним,  елементар-

ним правилним кретањима у различитим усло-

вима извођења 

- Развој и усавршавање моторичких 

способностиФормирање морално – вољних 

квалитета личности 

- Чување здравља и заштита природе и човекове 

околине 

- Разликује правилно од неправилног ходања и 

трчања 

- Уочава своје моторичке способности и 

способности својих вршњака 

- Изводи покрет у задатом смеру и датој путањи 

- Остварује напредак у развоју моторичких 

способности 

- Током вежбања пријатељски комуницира са 

вршњацима 

- Развој спретности и окретности 

- Развијање менталних способности 

- Развој физичких способности 

- Да изграђује позитивне особине ученика: упор-

ност,  систематичност,  уредност,  тачност,  

прецизност 

- Стварање услова за социјално прилагођавање 

ученика на колективни живот и рад 
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Елементарне и 

штафетне игре 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у свим природним облицима кретања у 

различитим условима 

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 

- Уочава своје моторичке способности и 

упоређује их са вршњацима 

- Остварује напредак у развоју моторичких спо-

собности 

- Препознаје знаке умереног оптерећења или 

замора 

- Усклађује своје покрете са насталом 

ситуацијом 

 

 

 

Начин остваривања програма  

Облици рада: фронтални, индивидуални,групни, рад у пару 

Методе рада: метода разгова, метода демонстрације, метода практичног вежбања,ходање, трчање, скакање, бацање, пењање, играње  

Наставна средства: вијаче, лопте, палице,обруч, чуњеви, шведска клупа,струњаче 

 

7.8. Здравствено васпитање  

Циљ и задаци предмета : 

- Да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење 

засновано на искуставу.  

− превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и подстицање 

оптималног развоја личности.  

− развијање психички и физички здраве личности, одговорнепрема сопственом здрављу; 

− стварање позитавног односа и мотивације за здрав начин живљења; 

− васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини; 

− стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувањаи унапређивања здравља; 

− промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља,  

− подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима; 
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Компетенције које развија : Овај предмет развија комуникацију на матерњем језику, одговоран однос према здрављу, културолошку 

освећеност и изржавање,учење учења. 

ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

I  - Шта се  

догађа у    

мом телу 

 

 

II -Ја и моје    

     здравље 

 

 

 

III – Дневни  

ритам 

 

 

 

IV  - Лична 

хигијена 

 

 

 

 

 

 

V – Исхрана 

 

 

 

VI - Превенција 

злоупотребе 

алкохола и 

дувана 

 

 

6 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

- Растем и то се види  

- Развијам се 

- Пут хране  

- Пут воде 

- И  зуби се мењају  

 

- Како сачувати здравље 

- Шта може да наруши 

моје  

- Чувам се 

 

- Лети и зими 

- Како препознати умор 

- Школа и здравље  

 

- Лична хигијена кроз игру 

- Израда колажа и постера 

на тему личне хигијене 

- Обрада личне хигијене 

кроз позориштанце 

(драмски текст) 

 

- -Мој кувар 

- - Неправилна исхрана 

-  

- Ја и моје одељење у 

борби против пушења и 

конзумирања алкохола 

- Израда колажа, плаката, 

постера и ликовних 

радова у борби против 

 

Физичко 

васпитањ

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

свет око 

нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подстаћи мисаону активност ученика и направити поређење 

претходног и садашњег стања (могао самда обучем, а сада не могу, 

мале ципеле, мала мајица, порастао сам, тежи сам).  

- На примерима шта су све научили, шта све знају и умеју ученици ће 

схватити како се заједно са растом и развијају, постају старији - 

зрелији. 

- Кроз размену мисли, искуства и знања схватиће основне појмове о 

кретању хране у организму (уносимо, жваћемо, вари се у желуцу, 

избацујемо). 

- 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, без осећаја стида  

Сазнања о зубима допунити новим информацијама о ницању зуба, 

хигијени и болестима зуба 

Подстаћи ученике да дођудо основних фактора неопходних за очување 

здравља (исхрана, лична хигијена, хигијена средине, наслеђе, физичка 

активност.  

- Кроз причу и одређене активности упознати ученике са факторима 

који могу да наруше здравље. 

- Упознавање са ознакама и симболима опасних материја, струја, вода, 

сунчаница, животиње - крпељ, пчела, комарац, мува, опасне животиње, 

температура, сао-браћај, храна...  

- Употреба кућних апарата, купање, непримерене физичке активности 

Примерима и причом из живота и искуства ученика, доћи до закључка 

шта све они могу чинити да би сачували своје здравље. 

- Уочити разлике дневног ритма у зависности од годишњих доба.  
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VII- 

Занемаривање 

излостављање  

деце  

пушења, алкохола 

- Разговор са ученицима, 

родитељима, 

наставницима о 

занемаривавању и 

злостављању. 

ликовна 

култура 
- Направити поређење са домаћим животињама у циљу бољег 

разумевања.  

- Упознати ученике са основним симптомима умора и значајем 

смењивања динамичких и мирних актавности у дану.  

Развијање међусобног поштовања и поверења, искрености, уважавања 

личности, једнакости и отворене комуникације 

 
Начин остваривања програма: Сваки ученик треба да се упозна са основним појмовима о здрављу и поступно уводи у здрав начин 

живљења. Применом принципа поступности- од лакшем ка тежем, у другом разреду се проширују знања како по обиму, тако и по 

обиму сложености садржаја. Подстицањем мисаоне активности и применом методе анализе и синтезе, постиже се логичан начин 

размишљања и виши сазнајни ниво. У реализацији програма пратити развојни пут ученика водећи рачуна о индивидуалним 

карактеристикама сваког понаособ, као и о социјалном миљеу у ком ученик живи. За успешно реализовање  појединих наставних 

јединица потребно је укључити и родитеље. 

 

 

7.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско вапитање 

 
Циљ и задаци предмета :Сазнање о себи и другима јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне 

школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и 

да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне 

личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге. 

 

Компетенције које развија : Грађанско развија компетенције вођења разговора  на матерњем језику, друштвене и грађанске 

компетенције , културолошку освешћеност и изражавање, осећај за инијативност и предузетништво. 

 

ТЕМА         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима. 

Подстицање развоја 

самосвести, самопоштовања 

и уважавања других 

- Сусрет родитеља, наставника и 

ученика.  

- Размена о узајамним очекивањима, 

потребама, захтевима, тешкоћама 

везаним за остваривање програма 

грађанског васпитања; 

- Упознавање ученика са садржајем 

Свет око 

нас  

Ликовна 

култура  

Српски 

језик 

- Родитељи су упознати са садржајем предмета, 

начином и методама остваривања наставних јединица 

- Дефинисање заједничких потреба, захтева и тешкоћа 

Ученик је упознат са садржајем наставног предмета 

- Кроз игру интервјуисања, упознају квалитете којима 

се одликују, њихови другови и уче да о њима говоре 

са уважавањем; 
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Оспособљавање ученика да 

препознају и разумеју 

сопствена осећања и потребе, 

и њихову међусобну 

повезаност и да штите и 

остварују своје потребе на 

начин који не угрожава 

друге. 

Развијање комуникативне 

способности, невербалне и 

вербалне комуникације, 

вештина ненасилне 

комуникације. 

Оспособљавање ученика за 

примену вештина ненасилне 

комуникације 

у решавању сукоба и 

вршњачком посредовању 

Оспособљавање ученика да 

упознају непосредно 

друштвено окружење и 

сопствено место у њему, и да 

активно доприносе развоју 

школе по мери детета. 

Оспособљавање ученика да 

упознају и уважавају дечја 

права и да буду способни да 

активно учествују у њиховом 

остваривању. 

Развијање и неговање 

основних људских вредности 

Евалуација 

 

 

предмета и начином рада. 

- Репортери 

- Поносим се што 

- Изражавање захвалности другоме 

- Речник осећања 

- Како се ко осећа 

- О стиду и срамоти 

- Љубомора 

- Кривица 

- Ја и љубав 

- Моје  потребе 

- Како да кажем 

- Слушање и неслушање 

- Да ли се чујемо 

- Чујем и и срце 

- Кад ја нећу 

- Посредовање у сукобу између 

дечака и девојчица 

- Посредовање у сукобу између 

ученика истог пола 

- Посредовање у сукобу измећу 

родитеља и деце 

- Породично стабло 

- Жирафе у учионици 

- Шта се коме допада 

- Шта можемо да урадимо 

- Дечја права 

- Моја одговорност 

- Кад деца крше дечја права 

- Кад   родитељи   крше   дечја   

права 

- Кад одрасли у школи крше дечја 

права 

- Различиити смо али су нам права 

иста 

- Ја то већ умем 

- Ученици саопштавају о сопственом поступку којим 

су учинили добро неком коме је то било потребно 

(родитељима, друговима, брату/сестри, рођацима, 

наставницима...); 

Ученици уче како да изразе захвалност за неки поступак 

других према њима који им је пријао 

- Ученици уче да препознају и именују различита 

осећања која се јављају када су им потребе 

задовољене/ незадовољене; 

- Кроз игру улога у задатим ситуацијама, ученици 

сагледавају ефекте оптужујућих порука и уче да 

препознају и изразе како се учесници размене осећају 

у тој ситуацији и шта им треба; 

- Кроз цртање и размену ученици откривају заштитну 

улогу стида, и начине да превазиђу осећање стида; 

- Ученици уче да препознају осећања и потребе које су 

у основи љубоморе и да их изразе на конструктивнији 

начин; 

- Ученици уче да преведу осуде о себи у позитивни 

програм - како могу другачије да поступе; 

- Ученици уче да се ослободе да причају о доживљају и 

изражавању љубави и да диференцирају доживљај и 

експресију љубави; 

Кроз  разговор  и  цртање  ученици  уочавају  различите  

начине  за задовољавање потреба и жеља и постају 

свесни могућности избора 

- Ученицима се изложи листа вредности и врлина, и 

тражи се да наведу основних вредности (крађа, лаж, 

оговарање), уче да изразе потребе које децу наводе на 

то, и да открију на чине на које се те потребе могу 

задовољити а да се не прекрше вредности сопствени 

поступак у коме се види да су усвојили ту вредност 

или врлину, и подстичу да нађу нове поступке којим 

би могли да их изразе; 

- Ученицима се предоче ситуације у којима деца крше 

неке од; 



56 
 

 

 

- Шта кад се то деси 

- Мој омиљени јунак из 

приче/бајке/филма 

- Сарадња 

- Ја пре, ја после 

Презентација 

- Ученици размењују о томе које вредности изражава 

њихов омиљени лик; 

- Ученици уче да сагледају важност сарадње и 

узајамног подржавања 

- Ученици се подстичу да сами процене програм који 

су прошли и сопствено напредовање; 

- Презентација резултата рада родитељима.  

 

Начин остваривања програма : Разговор, имитација ,играње улога,причање,препричавање, опис(перцептивни, доживљајни ниво), додир  

ми каже, осећам, то ми личи на... игра као ситуација ,поступак и средство.  

 

 

7.10. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Верска настава 

 
Циљ и задаци предмета : циљ наставе у 2 разреду јесте да се код ученика развије свест да је Бог заједница личностии да се уткрива 

свету преко литургијске заједнице људи. 

 

Компетенције које развија : Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења 

 

ТЕМА Бр  

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Коре-

лација 

               СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

УВОД 

6 1. Ми смо Црква – уводни час 

❖
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Когнитивни аспект:  

• моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. разреда основне школе; 

• моћи да уочи какво је његово предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном разреду школовања. Афективни аспект:  

• желети да активно учествује на часовима верске наставе 

 

 

 

 

МОЈЕ 

МЕСТО У 

ЦРКВИ 

4 2.Крштењем постајемо 

чланови Цркве  

3.Црква – заједница  

 

4.Храм – местоокупљања 

заједнице 5. Литургија – 

догађај Цркве 6.Заједница 

радости 

Когнитивни аспект:  

• знати да се Крштењем постаје члан Цркве  

• знати да је Црква заједница потпуно другачија од свих   

• знати  да је Црква заједница са Богом  

• разликовати значења појмова Црква (заједница) и храм (место на којем се 

сабирамо) 

• на елементарном нивоу моћи да  опише зашто се подижу храмови  

 • моћи да  уочи да је Литургија догађај Цркве  
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• знати  да у Литургији учесвује само онај ко је крштен и ко то жели Афективни 

аспект:  

•  желети да посети храм и боље упозна основна обележја православних  

храмова 

 

 

 

ЛИТУРГИ-

ЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

5 7. Народ Божји, различите 

службе  

8. Литургијске службе: 

Епископ, свештеник и ђакон   

9. Многе службе, једна Црква 

10.Епископ – слика Христова 

на Литургији  

11.Ко су монаси? 

Когнитивни аспект:  

• препознати и именовати основне службе које постоје на Литургији  

• знати  да свако у Цркви има своју службу  

• уочити међусобну повезаност служби у Цркви   

• уочити од коликог је значаја за неку заједницу окупљање свих њених чланова   

• уочити да је и он сам важан и посебан у животу Цркве  

• моћи да објасни службу Епископа у Цркви  

• моћи да увиди сличност службе Епископа са првосвештеником Христом  

 • уочити да Eпископ предводи молитву Цркве • моћи да објасни ко су монаси и 

шта су манастири Афективни аспект:  

• ученик ће бити подстакнут да размишља о својој служби у Цркви 

 

ЖИВОТ У 

ЦРКВИ – 

ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

4 12. Пресвета Богородица – 

мајка Христова  

13.Божић – Христос се роди!   

14. Богојављење – Христос је 

Син Божји  

15. Свети Сава и Свети 

Симеон 

Когнитивни аспект:  

• уочити разлог нaшег великог поштовања према Богородици  

•  знати да је Богородица много волела Бога и желела да му служи и да много 

воли нас  

 уочити  да Богородицу сматрамо светијом од свих светих  

 знaти молитву   Богородице Дјево  

 усвојити текст и мелодију песме „Витлејеме славни граде“  

• знати да се приликом Крштења Христовог, Бог открива као Света Тројица   

• знати да је Свети Сава наш први Архиепископ  

•  знати ко је подигао манастир Хиландар Афективни аспект:  

• пожелети да радо учестује у прослављању  празника  

• пожелети да стваралачки ( кроз песму, молитву, цртеж ), искаже своју љубав 

и поштовање према Богородици 

 

 

ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

6 
16. Литургија наш дар Богу  

17. Литургијски предмети  

18. Причешће - храна за 

живот вечни   

19. Слава у мојој породици 

Когнитивни аспект:  

•моћи да увиди и каже зашто приносимо дарове природе Богу  

• уочити да су дарови које приносимо Богу, свет у малом   

• моћи на елементарном нивоу да препозна и именује литургијске предмете  

• уочити да је заједничка трпеза израз љубави  • знати да је Литургија  

заједничка трпеза око које се окупљају чланови Цркве  

•моћи да уочи разлику између Светог Причешћа и друге хране  

 • уочити сличности елемената Литургије и славе  Афективни аспект:  
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• код ученика ће се развити жеља да учествује у Литургији  

 

СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 

5 20. Христос је са нама у 

Литургији  

21. Причешће у мом животу 

22.Празнујемо 

ВаскрсењеХристово  

23. Христово Васкрсење – 

наше васкрсењ 

Когнитивни аспект:  

• препознати  значај празновања Васкрса  

• проширити  своја знања о Христовом Васкрсењу  

•  уочити  да  је Христово Васкрсење изузетан догађај у који је укључена читава  

природа   

• знати  да је Христос увек са нама  Афективни аспект:  

•  исказати свој доживљај Христовог Васкрсења кроз самостални креативни  

израз  

 

 

ИКОНА - 

ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

6  

24.Православни храм   

 

25. Икона - прозор у Царство 

Божје  

 

26. Буди и ти иконописац  

 

27. Царство Божје у светима 

Когнитивни аспект:  

• знати  да наброји основне делове храма   

• уочити да је унутрашњост храмова уређена за служење Литургије  

• знати  да објасни ко су светитељи  

• испричати  ко су и шта су све чинили светитељи које славимо  

• уочити  да постоје светитељи и у данашње време  

• сазнати  о неким светитељима новијег доба Афективни аспект:  

• бити подстакнут на поштовање и правилан однос према храму и иконама  

•  бити подстакнут да  воли природу и друге људе  

•  бити подстакнут да у свим људима види пријатеље Божје 

 

Начин остваривања програма : дискусија на теме, илустрације, видео презентације, одлазак у цркву 

 

7.11. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Од играчке до рачунара   

 
Циљ и задаци предмета : Развијање алгоритамског начина мишљења, оспособљавање ученика за правилно и самостално коришћење 

рачунара и софтвера за цртање, оспособњавање за самостално коришћење интернета, развијање навике правилног седења за рачунаром 

и временски ограниченог коришћења рачунара/интернета. 

 

Компетенцијекојеразвија :Овај предмет развија комуникацију на матерњем језику, комуникацију на страном језику, математичке, 

научне и технолошке компетенције,  друштвенеи грађанске компетенције. 
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ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

Алгоритамски 

начин 

размишљања 

 

 

 

 

 

ИКТ у настави 

 

 

 

 

 

Безбедност  

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

Едукативне игре за развијање 

алгоритамског начина мишљења 

Алгоритамски начин мишљења кроз 

рад на задацима 

Алгоритамски начин мишљења у 

ситуацијама у свакодневном животу. 

Решавање задатака у одговарајућим 

апликацијама 

 

Основни делови рачунара 

Софтвер за цртање 

Интернет прегледач  

Интернет претраживач 

Едукативни софтвери , сајтови и игре 

 

Ергонски услови за рад на рачунару 

(здравствене навике) 

Безбедни и небезбедни сајтови 

Основна правила безбедне употребе 

рачунара 

 

 

 

Свет око 

нас  

 

ликовна 

култура  

 

 српски 

језик  

Решава једноставне логичке задатке, 

Изводи кораке за свакодневно решавање задатака, 

Објасни редослед корака у решавању логичких задатака, 

Објаснити редослед корака у решавању задатака из 

свакодневног живота речима или цртежом, 

Проценити тачност постављених корака у једноставним  

логичким задацима.  

Правилно укључује и искључује интернет 

Наводи основне делове рачунара 

Знада објасни намену основних делова рачунара 

Самостално користи софтвер за цртање 

Наводи различите употребе интернета 

Користи интернет прегледач и претраживач 

Самостално и уз помоћ учитеља користи едукативне игре 

Правилно седи док користи рачунар 

Зна да наброји знаке упозорења да је дошло до прекомерне 

употребе рачунара 

Објашњава последице на здравље због кога је дошло услед 

прекомерног коришћења 

Самостално користи едукативне сајтове 

Објашњава шта садрже сајтови који су небезбедни и који 

су безбедни 

Зна да опише шта су то лични подаци 

Начин остваривања програма : Предмет се реализује кроз теоријску наставу и практичан рад. На овом узрасту настава се може 

реализовари без уџбеника, могу се користити различита наставна средства конструкторске природе , као и различити погодни 

материјали погодни из непосредног окружења у складу са потребама и интересовањима. Могу се користити и други извори како у 

писаној , тако и у аудиовизуелној и електронској форми . 
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7.12. ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Циљ и задаци :понашање ученика и развој хуманизације међу људима, умањивање  утицаја који штетно делују на здравље 

подстицање ваннаставних активности, подстицање социјалног сазнања, упознавање са дечјим правима, развијање креативности 

олакшавање адаптације у школи 

 

Компетенције које развија :  развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима, поштовања права других 

 
ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1. Ја и 

други 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бонтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поново у школи– повратак у школу 

Наш знак одељења– стварамо знак одељења 

Наши дланови–представљање себе 

Мој страх– причамо о страху и како да превазиђемо страх 

Моји снови–o чему често сањамо 

Моје жеље–које су нам жеље 

Лица и осећања– наша осећања 

Кад сам срећан 

Д као другрство.........– како да будемо добри другари 

 

Семафор лепих речи 

Како да будемо добри...– покажимо како да будемо добри једни 

према другима 

Помози старијима– укојим све ситуацијама можемо да помогнемо 

старијима 

Помоћ или нешто друго–шапутање на часу –да ли је помоћ или 

нешто друго 

Мој портфолио–упознавање са портфолиом ученика 

Дужности редара–које су дужности редара 

Уредимо  учионицу–како да уредимо и чувамо и како да се 

понашамо у учионици и школи.Уређивање паноа 

Дочекајмо Нову годину– припремили смо  одељенску приредбу и 

приказујемо родитељима 

Дочекајмо Нову годину– припремили смо  одељенску приредбу и 

приказујемо родитељима 

Дочекајмо Нову годину– припремили смо одељенску приредбу и 

приказујемо родитељима 

- Изражавање својих потреба и уважавање потреба 

других без агресивности 

- Ученик се придржава правила понашања у школи 

Стицање нових пријатеља 

- Упознавање и уважавање дечјих права и обавеза, 

окружење и споствено место у њему 

- Право на учење и игру 

- Заштита менталног здравља, управљање љутњом, 

живот без страха 

- Решавање конфликтних ситуација, договор 

- Потребе обе стране (сарадња) 

- Ученик нуди и прихваћа помоћ 

- Зна своја права, обавезе 

- Активно учествује у животу и раду школе 

- Предлаже промене у раду и животу у школи 

- Разматра начине за побољшавање квалитета 

одмора 

Традиција и здравље 

- Стицање хигијенских навика – хигијена је 

здравље 

- Стицање хигијенских навика одржавања и 

уређивања простора и околине 

- Одржавање интимне хигијена 

- Боравак на ваздуху – значај за здравље 

- Уочавање лепота и радова природе 

- Биљке – лековито биље 

Чајеви у служби медицине 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Моја 

осећања 

и ја     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13         

Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике 

Божића и Божићних празника 

Празници некада и сада – представљамо представом како се некад 

празник славило, а како сада 

Кад порастем бићу... – шта ће бити кад порасту, шта деца воле 

Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре 

Реч је....... – које су нам ружне навике 

 

Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку 

поводом осмог марта 

Изабран је....... – бирамо хигијеничара у одељењу, благајника... 

Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље 

Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом 

У сусрет пролећу – чувајмо природу 

Форе и фазони – први април – Дан шале 

 

Мобилни телефон – како и када  користимо мобилни телефон 

Хало ко је тамо? – како користимо телефон 

Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер 

Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на 

телевизији 

Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске 

године 

- Изношење својих разлога и избора 

- Препознавање успеха и неуспеха 

- Уважавање других, прихватање разлика 

Пријатна и непријатна осећања као важна и 

потребна 

- Сазнаје како се треба понашати у ситуацији 

ризика 

- Отворено изражавање мишљења 

- Активно слушање исказа других 

- Учествује и сарађује у заједничким прославама 

- Поштује потребе и осећања других 

- Сарађује са другима 

- Социјална интеграција 

- Заједно са другима  ангажује се у прославама 

Учествује у одржавању и уређивању животне 

средине 

- Развијање и неговање правих људских вредности 

- Неговање љубави за родитеље 

Поштовање старијих 

- Упознавање основних карактеристика пубертета 

- Ученик зна да сазревање личности није увек у 

складу са физичким сазревањем 

Зна да су различити периоди уласка у пубертет 

 Како креативно провести распуст 

Начин остваривања програма :  

Посматрање,праћење ангажовања ученика,продукти ученикових активности,белешке,разговири, 

задовољство ученика на часу. Остварује се у сарадњи са педагогом и родитељима. 

 

7.13. ДОПУНСКА НАСТАВА:  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. 

 

Компетенције које развија : Развија комуникацију на матерњем језику, учење учења, друђтвене и грађанске компетенције, 

културолошку освешћеност и изражавање. 
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ТЕМА НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

Језик 

 

 

Књиже-

вност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичка 

култура 

 

Граматика  

Правопис  

Уочавање и препознавање реченице и разумевање главних реченичних 

делова Овладавање техником читања и писања латиницом  

Упознавање са морфолошким и фонетским појмовима 

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 

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 

Свет око 

нас 

 

музичка 

култура 

- Саопштавање о доживљајима – 

индивидуално и по заједничком 

плану 

- Овладавање основним облицима 

језичког изражавања и даље 

усавршавање и неговање језичке 

културе 

- Ученик уме да преприча садржину 

краћих текстова 

- Мотивисање, подстицање и 

усмеравање на читање леткире 

- Овладавање техником читања и 

писања латиницом 

- Усвајање технике писања по диктату 

- Писање бројева и словима, назива 

улица, писама, честитки, 

разгледница 

-Оспосбити ученике за анализирање 

текста и усменог изражавања као и 

правилног рецитовања 

 

Начин остваривања програма :  

Облици рада: фронтални , индивидуални 

Методе рада: дијалошка ,метода рада на тексту ,писана 

Наставна средства: уџбеник , наставни листови, слике, Апликације, лектира 

Евалуација : посматрање, праћење ангажовања ученика, продукти ученикових активности, белешке, разговори 
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7.14. ДОПУНСКА НАСТАВА : Математика 

 

Циљ и задаци предмета : Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе. Усвајање наставних садржаја 

предвиђене наставним планом и програмом на основном нивоу. Увежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутства 

за савладавање основних потешкоћа у учењу. Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних 

садржаја. Посебно помоћи ученицима који раде по прилагођеном програму. Пружање помоћи ученицима који због болести или било 

ког другог разлога нису усвојили одређено наставно градиво.Омогућити да ученик кроз вежбу овлада,како теоријским, тако и 

практичним делом градива у оквиру својих могућности. 

 

Компетенције које развија : Допунска настава из математике развија комуникацију на матерњем језику, математичке, научне и 

технолошке компетенције, дигиталну компетенцију, друштвене и грађанске компетенције. 

 

 

ТЕМА НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

БЛОК БРОЈЕВА 

ДО 100 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ТЕЛА И ФИГУРЕ 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

• Сабирање и одузимање до 100 

• Математички симболи 

• Таблица множења и дељења 

• Особине рачунских операција 

 

• Геометријска тела 

• Дуж 

• Полуправа 

• Права 

 

• Јединице мере за дужину 

• Процењивање и мерење дужина  

• Седмица, дан, месец, час, минут  

• Час, минут 

• Однос између јединица упознатих 

мера 

• Мерење и мере 

Српски 

језик. Свет 

око нас,  

- Ученик зна да сабира и одузима до 100 

- Правилно користи математичке знаке и симболе 

- Уочава везе између сабирања и одузимања 

- Познаје таблице множења и дељења 

- Самостално решава задатке са једном и две операције 

- Уочава везе множења и дељења 

- Користи особине рачунских операција кроз примере 

- Решава логичко-комбинаторне проблеме прилагођене 

узрасту ученика 

Унапређује прецизност и тачност у раду 

- Разликује и именује једноставне геометријске фигуре и 

њихове елементе  

- Уме да се служи прибором за цртање 

- Препознаје осно симетричне фигуре и подударност у 

свакодневним ситуацијама 

- Решава једноставне проблем ситуације 

- Ученик зна да пореди, процени и измери дужину 

- Зна да користи математичке термине и скраћенице 

- Схвата појам времена 

- Уочава односе између јединица упознатих мера 
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Начин остваривања програма : Програм се остварује кроз индивидуалин и и фронтални облик рада користећи различите методе рада 

као што су вербално-текстуална, илустративно- демонстративна преко наставних листића и других средстава рада. 

 

 

7.15. ДОПУНСКА НАСТАВА: Енглески језик 

 

Обрађиваће се следеће теме : 

1.ШКОЛА(школски прибор,простор и активности) 

2.ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ(другови и особе из непосредног окружења  и игре у складу са годишњим добима) 

3.ПОРОДИЦА И БЛИСКО ОКРУЖЕЊЕ(ужа и шира породица и пријатељи) 

4.ПРАЗНИЦИ(Божић,Нова година ,Ускрс,рођендан) 

5.МОЈ ДОМ(просторије и делови намештаја) 

6.ИСХРАНА(оброци ,избор хране и пића,воће и поврће) 

7.ОДЕЋА(одевни предмети по годишњим добима) 

8.ОКРУЖЕЊЕ (место и улица где станујем) 

9.ОСТАЛО(годишња доба,делови дана,дани у недељи) 

 

Начин оставривања програма :  

У трећем разреду допунска настава се одвија короз индивидуални, рад у пару .. Прве две недеље настава је орална; обнављају се и 

утврђују наставне структуре из другог разреда. У току трећег разреда ученици треба да увежбају вештину писања и читања на 

елементарном нивоу. Биће заступљено и увежбавање енглеске ортографије, преписивање и читање. Писање и читање на допунској 

настави заснива се на кратким илустрованим текстовима али и на вокабулару из другог у зависности од могућности ученика. Метод је у 

основи комуникативан али се примењује и текстуална метода. На почетном нивоу 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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8.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Српски језик 

Циљ и задаци 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. 

 

Компетенције које развија :        -   Комуникација на матерњем језику 

- Учење како се учи 

- Међу људска и грађанска компетенција 

- Културно изражавање 

-  

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

ЈЕЗИК 

 

Граматика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51;26+2

7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именице: заједничке и властите; род и број именица.  

Глаголи: радња, стање, збивање; разликовање облика 

којима се означава садашњост, прошлост и будућност. 

Разликовање лица и броја глагола. Потврдни и одрични 

облик глагола.  

Придеви: род и број придева; описни и присвојни 

придеви.  

Реченица: појам реченице; врсте реченица по значењу: 

обавештајне, упитне, узвичне и заповедне; главни 

делови реченице - предикат и субјекат; речи које 

означавају место, време и начин вршења радње; 

потврдни и одрични облик реченице.  

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.  

 

Правопис  

Обнављање и вежбе у примени правописних правила.  

Употреба великог слова у писању имена народа, 

вишечланих географских имена, празника, наслова 

књига, часописа и новина.  

Писање датума.  

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

 

ПРИРОДА 

И 

ДРУШТВО 

 

-Ученик препознаје врсте речи и 

реченице, значење речеи које се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији, 

 -препознаје граматичке категорије 

глагола, одређује главне делове 

реченице. 

-препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

-одређује врсте речи (именице, 

заменице, придеве, глаголе, бројеве) 

-препознаје подврсте речи (властите и 

заједничке именице; описне, присвојне 

и градивне придеве; личне заменице; 

основне и редне бројеве) 

-препознаје лице, род и број личних 

заменица у номинативу 

-препознаје субјекат и глаголски 

предикат 

одређује врсте реченица по 
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(77;44+3

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писање назива улица.  

Писање бројева словима.  

Писање речце НЕ уз глаголе, придеве и именице.  

Писање речце ЛИ.  

Азбука и абецеда - изговор напамет и уочавање примене 

у списковима ученика и сл. Интерпункцијски знак на 

крају обавештајних, упитних, узвичних и заповедних 

реченица.  

Писање сугласника ј у речима (отклањање грешака ако 

их ученици чине) - измеёу самогласника и - о / о - и;  

Писање скраћеница типа: бр., уч., стр., год. и 

скраћенице за мере.  

Ортоепија  

Правилно изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х.  

Интонација реченице: тон и јачина гласа у изговарању 

реченице; истицање речи у реченици (реченични 

акценат); интонационо подешавање гласа у изговарању 

обавештајне, упитне, узвичне и заповедне реченице; 

изговарање потврдног и одричног облика реченице; 

значај брзине и паузе у говору. 

 

Лирика  

Народна песма: Женидба врапца Подунавца  

Народна песма: Двије сеје брата не имале Завод за 

унапреёивање образовања и васпитања  

Бранко Радичевић: Циц  

Јован Јовановић Змај: Пролећница  

Војислав Илић: Први снег  

Григор Витез: Какве је боје поток  

Десанка Максимовић: Вожња  

Драган Лукић: Шта је отац  

Душан Васиљев: Зима  

Душан Радовић: Замислите  

Душан Костић: Септембар  

Бранислав Црнчевић: Љутито мече  

Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани лепотом  

комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

 саставља реченице по комуникативној 

функцији и облику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-одеђује фолклорне форме (кратке 

народне умотворине – пословице, 

загонетке, брзалице) 

-препознаје риму, стих и строфу у 

лирској песми 

- одређује карактеристичне особине, 

осећања изглед и поступке ликова; и 

односе међу ликовима у 

књижевноуметничком тексту 

-уочава везе међу догађајима (нпр. 

Одређује редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту) 

-разликује приповедање од описивања 

и дијалога 

-разуме фигуративну употребу језика у 



68 
 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕ-

ВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(77;44+3

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрица Ерић: Славуј и сунце  

Милован Данојлић: Љубавна песма  

Бранко Миљковић: Песма о цвету  

Мирослав Антић: Шта је највеће  

Обичајне народне лирске песме (избор)  

Избор из поезије Душана Радовића  

Епика  

Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин  

Народна басна: Вук и јагње  

Езоп: Корњача и зец  

Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће  

Народне приповетке: Ветар и сунце; Свијету се не 

може угодити  

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи  

Десанка Максимовић: Прича о раку кројачу  

Бранко Ћопић: Мачак отишао у хајдуке  

Стеван Раичковић: Бајка о белом коњу  

Бранко В. Радичевић: Самоћа  

Гроздана Олујић: Стакларева љубав  

Стојанка Грозданов - Давидовић: Прича о доброј роди  

Арапска народна приповетка: Лав и човек  

Браћа Грим: Бајке (избор)  

Максим Горки: Врапчић  

Оскар Вајлд: Себични џин  

Сун Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља  

Пјер Грипари: Заљубљене ципеле  

Драма  

Душан Радовић: А зашто он вежба  

Александар Поповић: Лед се топи  

Јованка Јоргачевић: Никад два добра  

Допунски избор  

Поред наведених дела, наставник и ученици слободно 

бирају најмање два, а највише још четири дела за 

обраду.  

Научно - популарни и информативни текстови  

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу 

књижевноуметничком тексту 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(50;16+3

4) 

 

Препричавање садржине текстова, играних и 

анимираних филмова, позоришних представа, радијских 

и телевизијских емисија за децу - детаљно (опширно), 

по заједничком и индивидуалном плану; сажето 

препричавање по заједничком и самостално сачињеном 

плану за препричавање.  

Причање о доживљајима и догаёајима, стварним и 

измишљеним (нарочито у функцији стварања погодне 

атмосфере за читање и тумачење текста). Причање 

према слици са целовитим догаёајем по заједничком и 

самостално сачињеном плану. Причање по задатим 

речима. Настављање приче подстакнуто датим 

почетком.  

Описивање људи и природе: спољашња обележја особе 

која се описује (физички портрет), њене основне 

карактерне црте (духовни профил) и понашање у 

конкретним животним околностима (поступци, 

реакције, говор). Колективна и самостална посматрања  

природе (шетња, излети, посете, документарни 

филмови) на основу којих се увежбава описивање 

уочљивих и занимљивих појединости које су меёусобно 

повезане. Самостално бирање мотива и издвајање 

детаља који ученика посебно заокупљају и подстичу на 

описивање - најчешће у писменом облику. Увежбавање 

планског приступа у описивању (заједнички и 

индивидуални планови/подсетници за описивање).  

Извештавање - сажето информисање о себи (кратка 

аутобиографија). 

-Ученик познаје основна начела 

вођења разговора,  

-уме да преприча изабрани текст, 

одреди план препричавања, 

самостално описује и прича на задату 

тему. 

 

 

Начин и поступак остваривања програма 

Наставне методе Наставни облици Наставна средства 

дијалошка, демонстративно- илустративна, 

објашњење,  усмено изражавање, 

фронтални, индивидуални, групни 

и рад у пару 

уџбеници, припремљен материјал, наставни 

листићи, дечја штампа,  ученичке свеске, 
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посматрање, метода графичкихрадова, 

метода писаних радова, 

хеуристичка,текстуална, активна настава 

графофолија, зидне слике, словарица, пригодни 

текстови, презентације 

 

 

 

8.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Енглески језик 

Циљ и задаци предмета: да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о 

темама из његовог непосредног окружења. У исто време, настава страних језика треба да:  

- подстакне потребу за учењем страних језика;  

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању рада јачања мотивације за  

учење језика;  

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  

- стимулише машту, креативност и радозналост;  

- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 

 

Компетенције које развија :комуникација на матерњем и страном језику, рад са подацима и информацијама,дигитална 

компетенција,сарадња,одговоран однос према околини,одговоран однос према здрављау,естетичка компетенција 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1. Starter – 

Hello! 

Уводна 

тема-

Здраво! 

 

 

 

 

 

 

 

2. What's this? 

Шта је ово? 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- имена ликова у уџбенику; 

- изразе који се користе за поздрављање, 

представљање, и основну друштвену 

комуникацију са вршњацима – What’s your 

name? I’m (Miloš). Hello. Bye. How are you? 

I’m fine thank you. 

- речи којима се именују боје, дани у 

недељи и бројеви до 10; 

2. Ученици: 

- слушају и певају песму Sing a rainbow 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују предмети из 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

математика, 

физичко 

васпитање. 

 

Ученици: 

- препознају и именују ликове из уџбеника; 

- знају да се представе, користе формалне и 

неформалне поздраве и једноставне изразе који се 

односе на општу друштвену комуникацију са 

вршњацима; 

- умеју да изговоре, читају и пишу боје, дане у 

недељи и бројеве до 10; 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 
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3.  Unit 2 -  

Playtime! 

(Време за игру!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учионицe; 

- језичку структуру – What’s this? It’s a …; 

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова - Аа, Bb, Cc, Dd; 

- речи у којима се појављују гласови /æ/, /b/, 

/k/, /d/ и уочавају њихову повезаност са 

словима - a, b, c, d.  

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају кратак дескриптивни текст и раде 

задатак; 

- слушају кратак дескриптивни текст и раде 

задатак; 

- увежбавају дијалошки модел – What’s this? 

It’s a …; 

- читају изоловане реченице, уочавају њене 

делове и пишу кратак текст о својим 

предметима из учионице. 

 

Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују играчке; 

- језичку структуру – This is my / your… Is 

this your …? Yes, it is. No, it isn’t; What’s 

your favourite…? It’s (a) … 

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова – Ee, Ff, Gg, Hh; 

- речи у којима се појављују гласови /e/, /f/, 

/g/, /h/ и уочавају њихову повезаност са 

словима – e, f, g, h.  

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају песму и довршавају реченице; 

- слушају разговор и повезују омиљену 

играчку са особом којој припада; 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

 

 

које се односе на предмете из учионице; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу мала и велика 

латинична слова Аа, Bb, Cc, Dd;  

- препознају повезаност гласoва /æ/, /b/, /k/, /d/ са 

словима a, b, c, d; 

- разумеју суштину и детаље дескриптивног 

текста који читају;  

- разумеју суштину и детаље дескриптивног 

текста који чују; 

- разговарају о предметима из учионице 

користећи једноставна питања и одговоре; 

- напишу кратак опис својих предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на играчке; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу мала и велика 

латинична слова Ee, Ff, Gg, Hh;  

- препознају повезаност гласова /e/, /f/, /g/, /h/ са 

словима e, f, g, h; 

- разумеју суштину и детаље песме коју 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље разговора који чују; 

- питају и кажу чије је нешто и разговарају о 

омиљеним играчкама; 

- напишу кратак текст о својим омиљеним 

играчкама. 
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4.  Unit 3 -  This is 

my nose! 

(Ово је мој нос! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Review & Test 

1 

(Ревизија и тест 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- увежбавају дијалошки модел – What’s your 

favourite…? It’s (a) …; 

- читају изоловане реченице, уочавају 

реченичне делове и  пишу кратак текст о 

своји омиљеним играчкама по моделу 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују делови тела; 

- jеднину и множину именица – one arm, 

two arms и језичку структуру – This is… / 

These are …  

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова – Ii, Jj, Kk, Ll; 

- речи у којима се појављују гласови  / ɪ /, 

/dʒ/, /k/, /l/ и уочавају њихову повезаност са 

словима – i, j, k, l. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају инструкције и нумеришу слике по 

одређеном реду; 

- слушају и повезују опис са одговарајућом 

сликом – нумеришу одговарајућу слику; 

- усмено увежбавају описивање слика; 

- читају кратак пасус, уочавају његове 

делове (реченице) и  пишу кратак опис свог 

тела. 

 

Ученици понављају: 

- речи којима се именују бројеви, предмети 

из учионице, играчке и делови тела; 

- дијалошке моделе и језичке структуре из 

претходне четири теме (What’s your name? 

I’m (Miloš). Hello. Bye. How are you? I’m 

fine thank you. This is my / your… Is this your 

…? Yes, it is. No, it isn’t; What’s your 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност,  

физичко 

васпитање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

друштво, 

математика 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на делове лица и тела; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу мала и велика 

латинична слова Ii,Jj,Kk;  

- препознају повезаност гласова  са словима  

- разумеју суштину и детаље песме коју 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље разговора који чују; 

- питају и кажу чије је нешто и разговарају о 

омиљеним играчкама; 

- напишу кратак текст о својим омиљеним 

играчкама.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

разумеју суштину и детаље песме коју прочитају; 

- разумеју суштину и детаље разговора који чују; 

- питају и кажу чије је нешто и разговарају о 

омиљеним играчкама; 

- напишу кратак текст о својим омиљеним 

играчкама. 
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6.  Unit 4 -  He’s a 

hero! 

(Он је херој!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Unit  5  –  

Where’s the ball?  

(Где је лопта?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

favourite…? It’s (a) … This is… / These are 

… ) 

- речи које садрже гласове /æ/, /b/, /k/, /d/, 

/e/, /f/, /g/, /h/, /ɪ/, /dʒ/, /k/, /l/,  односно слова 

a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l. 

(Starter Unit – Unit 3) 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују занимања; 

- језичку структуру – He’s / She’s a … Is he / 

she a…? Yes, he / she is. No, he /she isn’t.  

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова – Mm, Nn, Oo, Pp; 

- речи у којима се појављују гласови /m/, /n/, 

/ ɒ /, /p/ и уочавају њихову повезаност са 

словима – m, n, o, p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на игру у парку; 

- језичку структуру са предлозима за место 

– Where’s the …? It’s in / on / under the…;.  

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова – Qq, Rr, Ss, Tt, Uu; 

- речи у којима се појављују гласови  /kw/, 

/r/, /s/, /t/, /ʌ/ и уочавају њихову повезаност 

са словима – q, r, s, t, u;  

2. Ученици: 

 

 

 

 

 

 

 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

друштво, 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на занимања; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу мала и велика 

латинична слова Mm, Nn, Oo, Pp;  

- препознају повезаност гласoва /m/, /n/, /ɒ/, /p/ са 

словима m, n, o, p; 

- разумеју суштину и детаље дескриптивног 

текста који прочитају; 

- разумеју суштину и детаље дескриптивног 

текста који чују; 

- питају и кажу да ли је и шта је неко по 

занимању; 

- напишу кратак текст о занимањима других 

(чланова своје породице) и правилно користе 

велико слово на почетку и тачку на крају 

реченице. 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на игру у парку; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу мала и велика 

латинична слова Qq, Rr, Ss, Tt, Uu;  

- препознају повезаност гласoва /kw/, /r/, /s/, /t/, /ʌ/ 

са словима q, r, s, t, u; 

- разумеју суштину и детаље описа слике који 

прочитају; 
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8.  Unit  6  –  

Billy’s Teddy! 

(Билијев меда!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају опис слике и повезују парове; 

- слушају опис и нумеришу слике по реду 

којим се описују; 

- увежбавају дијалошки модел – Where’s the 

girl? She’s under the tree; 

- читају изоловане реченице, уочавају 

велико почетно слово код властитих 

именица и пишу кратак текст о парку из 

свог окружења. 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују чланови породице; 

- језичку структуру Saxon Genitive – Billy’s 

teddy, mum’s book  

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова – Vv, Ww, Xx, Yy, Zz; 

- речи у којима се појављују гласови  /v/, 

/w/, /ks/, /j/, /z/ и уочавају њихову 

повезаност са словима –  v, w, x, y, z. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају описе слика и одговарају на питања 

(тачно / нетачно); 

- слушају опис и штиклирају слику којој 

опис одговара; 

- увежбавају дијалошки модел – Whо's this? 

It’s Oli’s mum; 

- читају питања и одговоре, уочавају знак 

питања на крају упитних и тачку на крају 

изјавних реченица; 

- пишу кратак текст о предметима који 

припадају члановима њихове породице. 

 

физичко 

васпитање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

математика, 

физичко 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски 

- разумеју суштину и детаље описа слике који 

чују; 

- питају и кажу где се нешто налази; 

- напишу кратак опис парка из свог окружења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на чланове породице; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу мала и велика 

латинична слова Vv, Ww, Xx, Yy, Zz;  

- препознају повезаност гласoва /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 

са словима v, w, x, y, z; 

- разумеју суштину и детаље описа слике који 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа слике који 

чују; 

- кажу и напишу чије је нешто; 

- напишу кратак текст о стварима које припадају 

другима (члановима њихове породице). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 
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9.  Review & Test 

2 

(Ревизија и тест 

2) 

 

 

 

 

10.  Christmas 

(Божић) 

 

 

 

 

11.  Unit  7  –  Are 

these his trousers? 

(Да ли су ово 

његове 

панталоне?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици понављају: 

- речи које се односе на занимања, игру у 

парку и чланове породице;  

- језичку структуру He’s / She’s … и 

предлоге in, on, under; 

- речи које садрже гласове  /m/, /n/, /ɒ/, /p/, 

/kw/, /r/, /s/, /t/, /ʌ/, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/, 

односно слова m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, 

y, z.. 

 

Ученици: 

- понављају изразе и речи које се односе на 

Божић и Нову годину, а које су им већ 

познате; 

- уче нову Божићну песму Christmas Tree. 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именује одећа; 

- језичку структуру Are these … ? Yes, they 

are. No, they aren’t; 

присвојне придеве – his, her; 

- прeпознавање свих малих и великих 

латиничних слова; 

- препознавање гласова у речи и слова која 

их производе. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају стрип и исправљају грешке; 

- слушају разговор и нумеришу слике по 

реду којим се описују; 

- увежбавају дијалошки модел – What colour 

is this (coat)? It’s (red). What colour are these 

(trousers)? They’re (blue); 

- читају и повезују реченице написане 

скраћеним и пуним облицима глагола; 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

друштво 

, верска 

настава, 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност,вер

ска настава 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

 

- прочитају и правилно напишу речи које се 

односе на занимања, игру у парку и чланове 

породице;  

- повежу слику и изоловану реч;  

- разликују мушки и женски род заменица у 3. 

лицу једнине и правилно користе облике глагола; 

- кажу и напишу где се нешто налази користећи 

предлоге за место; 

- препознају и заокруже одговарајући глас у речи 

која га садржи.  

Ученици могу да: 

- честитају Божић и Нову годину на енглском 

језику; 

- певају Божићну песму Christmas Tree. 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на одевање; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу сва мала и 

велика латинична слова; 

- препознају повезаност свих до сада научених 

гласoва са свим до сада наученим словима; 

- разликују једнину и множину именица, 

показних заменица и правилно користе облике 

једнине и множине глагола; 

- разумеју суштину и детаље стрипа који 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље разговора који чују; 

- кажу чије је нешто; 

- напишу кратак текст о својој омиљеној одећи. 
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12.  Unit  8  –  

Where’s grandma? 

(Где је бака?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Unit  9  –  

Lunchtime! 

(Време за ручак!) 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

- пишу кратак текст о својој омиљеној 

одећи 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују просторије / 

простор у кући / стану; 

- језичкe структурe Where’s grandma? She’s 

in the kitchen. Is she in the kitchen? No she 

isn’t. Where are Dad and Billy? They’re in the 

dining room. Are they in the dining room? No, 

they aren’t; 

- речи у којима се појављује глас /ʃ/ и 

уочaвају његову повезаност са 

комбинацијом слова sh; 

- препознавање и разликовање гласова  /s/, 

/h/ и /ʃ/ у речима. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају описе слика и довршавају реченице 

понуђеним речима; 

- слушају опис слике и нумеришу 

просторије по реду којим се описују;  

- увежбавају дијалошки модел – Where’s the 

kitchen? It’s downstairs. Where are the 

bedrooms? They’re upstairs. 

- читају реченице и уочавају самогласнике у 

речима које је чине; 

- пишу кратак текст о свом стану / својој 

кући. 

 

. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именује храна; 

- језичку структуру – I’ve got / I haven’t got; 

- речи у којима се појављује глас /tʃ/ и 

уочaвају његову повезаност са 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

друштво 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на просторије / простор у кући / 

стану; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- разликују гласове /s/, /h/ /ʃ/ и препознају 

повезаност гласа /ʃ/ са комбинацијом слова sh на 

почетку и на крају речи; 

- питају, кажу и напишу где се неко или нешто 

налази; 

- разумеју суштину и детаље описа који 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- напишу кратак опис своје куће / свог стана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на храну; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- разликују гласове /к/, /h/, /tʃ/ и препознају 

повезаност гласа /tʃ/ са комбинацијом слова ch на 
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14.  Review & Test 

3 

(Ревизија и тест 

3) 

 

 

 

 

 

15.  Unit  10  –  A 

new friend! 

(Нови пријатељ!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

комбинацијом слова ch; 

- препознавање и разликовање гласова  /k/, 

/h/ и /tʃ/ у речима; 

- употребу облике неодређеног члана a / an 

(испред самогласника). 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају и повезују описе са одговарајућим 

сликама; 

- слушају опис и штиклирају одговарајуће 

слике;  

- усмено описују садржај кутије за ручак – 

I’ve got an orange / a pear / two apples…;. 

- читају реченице, уочавају самогласнике на 

почетку именица и  увежбавју употребу 

облика неодређеног члана а / an; 

- пишу кратак текст о садржају кутије / 

пакета за ручак 

 

Ученици понављају: 

- речи које се односе на одевање, 

просторије / простор у кући / стану и храну;  

- језичку структуру Where’s …?Where are 

…? He’s / She’s … и присвојне придеве his / 

her; 

- речи које садрже гласове /ʃ/,/tʃ/   односно 

комбинацију слова sh, ch. 

(Units  7  –  9) 

. Ученици уче и увежбавају: 

- придеве којима се описује коса и речи 

којима се именују облици; 

- језичку структуру – He’s / She’s / It’s got… 

He / She / It hasn’t got; 

- речи у којима се појављује глас /θ/ и 

уочaвају његову повезаност са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

Грађанско 

васпитање, 

верска 

настава, 

почетку, у средини и на крају речи; 

- користе облике неодређеног члана а / an; 

- питају, кажу и напишу шта имају / немају; 

- разумеју суштину и детаље описа који 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- опишу шта имају за ручак усмено и писмено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- прочитају и правилно напишу речи које се 

односе на одевање, просторије / простор у кући / 

стану и храну;  

- доврше дијалог одговарајућим упитним речима 

односно изразима;  

- разликују мушки и женски род присвојних 

придева; 

- доврше речи одговарајућим словима по слици; 

- препознају и заокруже одговарајући глас у речи 

која га садржи.  

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

придеве којима се описује коса; 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на облике; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- разликују гласове /t/, /s/, /θ/ и препознају 
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16.  Easter 

(Ускрс) 

 

 

 

 

 

17.  Unit  11  –  I 

like monkeys! 

(Волим мајмуне!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбинацијом слова th; 

- препознавање и разликовање гласова  /t/, 

/s/ и /θ/ у речима. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају и писмо и повезују описе са 

одговарајућим сликама; 

- слушају опис и нумеришу слике редом 

којим се описују;  

- усмено описују особе са слике – She’s got 

long blond hair;. 

- читају реченице, уочавају пуне и скраћене 

облике глагола have  / has got; 

- пишу кратак опис особа са понуђених 

слика. 

 

Ученици: 

- уче о сличностима и разликама у начину 

прославе Ускрса у ВБ и код нас; 

- понављају изразе и речи које се односе на 

Ускрс; 

- уче Ускршњу песму - Easter basket. 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују дивље животиње; 

- језичке структуре – I like / don’t like … I’m 

little, They’re big; 

- речи у којима се појављује глас  /æ/, и 

уочaвају његову повезаност са словом a. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају песму и одговарају на питања  - 

тачно / нетачно; 

- слушају опис и цртају одговарајуће 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност,  

 

 

 

Српски 

језик,верска 

настава,музи

чка 

култура,лик

овна култура 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

повезаност гласа /θ/ са комбинацијом слова th на 

почетку и на крају речи; 

- питају, кажу и напишу шта неко има / нема; 

- разумеју суштину и детаље описа у писму које 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- опишу себе и друге, усмено и писмено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици: 

- препознају сличности и разлике у начину 

прославе Ускрса у ВБ и код нас; 

- знају основне изразе и речи које се односе на 

Ускрс и Ускршњу песму Easter basket 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на дивље животиње; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /æ/, изоловано и у 

средини речи и повежу га са словом a;   

- кажу и напишу шта воле / не воле; 

- опишу животиње – величину и боју; 

- разумеју суштину и детаље песме коју 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље текста који чују; 

- опишу животињу коју воле / не воле, усмено и 
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18.  Unit  12  –  

Dinnertime! 

(Време за 

вечеру!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Review & Test 

4 

(Ревизија и тест 4 

 

 

 

 

 

20.  Unit  13  –  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

симболе за волим / не волим - , ; 

- усмено описују животиње – It’s got four 

legs. It’s big. It’s yellow. 

- читају реченице, уочавају придеве; 

- пишу кратак опис животиње коју воле / не 

воле. 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именује храна; 

- језичку структуру – Do you like…? Yes, I 

do. No, I don’t. What do you like?; 

- речи у којима се појављује глас  /e/, и 

уочaвају његову повезаност са словом e. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају мени и одређеним симболима 

обележавају храну коју дате особе воле / не 

воле; 

- слушају опис и цртају одговарајуће 

симболе за воли / не воли - , ; 

- читају реченице, уочавају пуне и скраћене 

облике глагола isn’t, don’t, aren’t; 

- пишу кратак текст о храни коју воле / не 

воле. 

Ученици понављају: 

- описне придеве и речи којима се именују 

дивље животиње и храна;  

- језичке структуруе It’s got… / It hasn’t 

got… I like / I don’t like; 

- речи које садрже гласове  /æ/ и  /е/  

односнo слова a, e. 

(Units  10  –  12) 

 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

васпитање. 

 

 

 

 

 

 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

друштво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

Грађанско 

писмено. 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

којима се именује храна; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /е/, изоловано и у 

средини речи и повежу га са словом е;   

- питају, кажу и напишу шта неко воли / не воли; 

- се снађу и пронађу тражене детаље у менију 

који читају; 

- разумеју детаље разговора о менију који чују; 

- кажу и напишу коју храну воле / не воле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- прочитају и правилно напишу речи које се 

односе на описивање косе, дивље животиње и 

храну;  

- доврше реченице одговарајућим обликом 

глагола have got;  

- употребе одговарајући облик глагола like; 

- напишу имена речи које садржа гласове /æ/ и  /е/ 

по слици. 

 

Ученици могу да: 



80 
 

Tidy up! 

(Поспреми!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Unit  14  –  

Action Boy can 

run! 

(Екшн бој уме да 

трчи!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Unit  15  –  

Let’s play ball! 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

- речи којима се именују делови намештаја; 

- језичку структуру – There’s a (bed in my 

bedroom). There are (three pillows on my 

bed); 

- речи у којима се појављује глас  / ɪ /, и 

уочaвају његову повезаност са словом i; 

- употребу тачке и знака питања. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају писмо часопису и одговарају на 

питања  - тачно / нетачно; 

- слушају опис просторија и повезују са 

сликом на коју се дати опис односи; 

- усмено описују просторију; 

- пишу кратак опис своје собе. 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- глаголе којима се изражвају радње; 

- језичку структуру – Can for ability 

- речи у којима се појављује глас  /ɒ/, и 

уочaвају његову повезаност са словом o. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају опис и идентификују животиње на 

основу њихових способности; 

- слушају опис и нумеришу слике животиња 

на које се дати описи односе; 

- усмено описују животиње – изглед и 

способности; 

- пишу кратак текст о сопственим 

способностима. 

 

. Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на плажу; 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на намештај; 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

бројеве од 10 – 20; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /ɪ /, изоловано и у 

средини речи и повежу га са словом i;   

- кажу и напишу шта и колико негде нечега има / 

нема; 

- разумеју суштину и детаље писма часопису које 

читају; 

- разумеју детаље описа просторије који чују; 

- опишу изглед просторије, усмено и писмено. 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, прочитају и напишу глаголе којима 

изражавају радње; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /ɒ/, изоловано и у 

средини речи и повежу га са словом o;   

- комуницирају о способностима; 

- разумеју суштину и детаље описа који читају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- кажу и напишу шта умеју / не умеју да раде. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на плажу; 
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(Играјмо се 

лоптом!) 

 

 

 

 

 

 

- језичку структуру – Let’s (go to the beach); 

- речи у којима се појављује глас  /ʌ/, и 

уочaвају његову повезаност са словом u. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају садржај постера и заокружују 

одговарајућу реч; 

- слушају опис и повезују са сликом на коју 

се дати опис односи; 

- читају реченице, уочавају пуне и скраћене 

облике глагола can’t – cannot; 

- пишу кратак текст o изгледу и 

активнсотима на плажи 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /ʌ/, изоловано и у 

средини речи и повежу га са словом u;   

- предложе заједничке игре и активности; 

- разумеју суштину и детаље садржаја постера 

који читају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- напишу кратак текст о изгледу и активностима 

на плажи. 

 

 

 

Начин о начин остваривања програма 

Комуникативна настава сматра језик средством комуникације. Примена овог приступа у настави енглеског језика у трећем разреду 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећа начела:  

- циљни језик употребљава се у учионици у осмишљеним контекстима од интереса за ученике;  

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре;  

- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену;  

- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа;  

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник;  

- са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији (рад у учионици 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима 

са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем).  

 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  

- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;  

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;  

- уџбеници постају извори активности;  

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад.  
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Технике (активности):  

- слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али 

и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.);  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.);  

- мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; израда постера за учионицу или родитеље  

и сл.);  

- вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове слике који недостају и сл.);  

- игре;  

- певање у групи;  

- класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...);  

- погађање предмета или лица;  

- решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти;  

- игра по улогама (симулација);  

- цртање по диктату;  

- "превођење" исказа у гест и геста у исказ;  

- повезивање звучног материјала са илустрацијом;  

- заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења, план недељних активности).  

 

Разумевање писаног језика:  

- препознавање везе између слова и гласова;  

- повезивање речи и слике;  

- одговарање на једноставна питања у вези са текстом;  

- извршавање прочитаних упутстава и наредби;  

 

Писмено изражавање:  

- повезивање гласова и слова;  

- замењивање речи цртежом или сликом;  

- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, пронала жење "уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и слично);  

- повезивање речи и кратких реченица са сликама. 
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8.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Математика 

 

Циљ и задаци 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  атематичких 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. 

 

Компетенције које развија :   математичка писменост, дигитална писменост, учење како се учи 

 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

ПРИРОДНИ 

 БРОЈЕВИ ДО   

 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(138; 

54+84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декадно записивање и читање бројева 

до 1000. Упоређивање бројева према 

њиховим декадним записима. Писање 

бројева римским цифрама.  

Сабирање и одузимање бројева у блоку 

до 1000. Дељење са остатком у блоку 

бројева до 100 (укључујући и усмене 

вежбе). Множење и дељење 

троцифреног броја једноцифреним.  

Изрази. Коришћење заграда и њихово 

изостављање. Својства рачунских 

операција и њихова примена на 

трансформисање израза и за рачунске 

олакшице.  

Употреба знакова за скуп и припадност 

скупу: { },  

Једначине облика попут: x ± 13 = 25, 125 

- x = 25, 5 · x = 225. Неједначине облика 

попут: x > 15, x < 245. Скуп решења 

неједначине. Текстуални задаци. 

Разломци 

облика
1

𝑎
 

 

 

 

 

(a≤10

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

ПРИРОДА 

И 

ДРУШТВО 

-Чита и записује  бројева прве хиљаде; 

- рачуна  вредност  израза са једном и две 

операције; решава једначине; 

-примењује својстава природних бројева до 1000 

у решавању проблемских задатака; 

-уме да примени својства природних бројева у 

решавању проблемских задатака 

-зна својства операција сабирања и одузимања и 

уме да их примени 

-уме да израчуна бројевну вредност израза са 

више операција, поштујући приоритет 

- уме да решава сложеније проблемске задатке 

дате у текстуалној форми 

-уме да одреди решења неједначине са једном 

операцијом 
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Начин и поступак остваривања програма 

Наставне методе Наставни облици Наставна средства 

дијалошка, демонстративно- илустративна, 

објашњење,  усмено изражавање, посматрање, 

метода графичкихрадова, метода писаних 

радова, хеуристичка,текстуална, активна 

настава 

фронтални, индивидуални, групни и 

рад у пару 

уџбеници, радна свеска, припремљен материјал, 

листићи, презентације, лењир, шестар, модели, 

цртежи, слике, таблице, шведска рачунаљка, 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСК

И ОБЈЕКТИ И 

ЊИХОВИ 

МЕЂУСОБНИ 

ОДНОСИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

( 32; 

12+20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10; 4+6) 

 

Кружница (кружна линија) и круг. 

Цртање помоћу шестара. Угао. Врсте 

углова - оштар, прав, туп. Паралелне и 

нормалне праве и њихово цртање 

помоћу обичног и троугаоног лењира.  

Правоугаоник и квадрат. Троугао. 

Цртање ових фигура помоћу лењира и 

шестара.  

Пореёење и графичко надовезивање 

дужи. Обим правоугаоника, квадрата и 

троугла. 

 

 

Милиметар и километар. Килограм. 

Литар. Година и век. Односи измеёу 

мањих и већих јединица који остају у 

оквиру блока бројева до 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Именује геометријских облика у равни и 

њихових међусобних односа;  

-на јединице за мерење дужине и претвара их; 

рачуна обиме троугла, квадрата и правоугаоника; 

-црта и именује делове круга и кружнице. 

претвара јединице за мерење површине из већих у 

мање 

-уме да израчуна обим троугла, квадрата и 

правоугаоника 

-уме да израчуна површину квадрата и 

правоугаоника 

 

 

Зна коју јединицу мере да употреби за одређену 

велчичину;  

зна јединице за дужину, време, масу, запремину и 

познаје новац 

-зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, 

месец, година, век) и уме да претвара из једне 

јединице у другу и пореди временске интервале у 

сложенијим ситуацијама 

-претвара јединице за мерење запремине течности 

-претвара јединице за мерење масе  
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8.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Природа и друштво 

 

Циљ и задаци предмета : Циљ наставног предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и 

развијање способности за одговоран живот у њему.  

 

Компетенције које развија :        -  Комуникација на матерњем језику 

- Учење како се учи 

- Међу људска и грађанска компетенција 

- Културно изражавање 

- Предузетништво и смисао за иницијативу 

- Дигитална компетенција 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

ПРИРОДА ↔ 

ЧОВЕК ↔ 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(37; 

28+9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мој завичај 

Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и планине 

(подножје, стране, обронци, 

врх планине). 

Облици појављивања воде у окружењу (река и њене 

притоке, бара, језеро...). 

Животне заједнице (састав земљишта, влажност, утицај 

светлости и топлоте, биљни иживотињски свет, ланац 

исхране) и меёусобни утицаји у животној заједници. 

Копнене животне заједнице (шуме и травнате 

области).Култивисане животне заједнице: обрадиво 

земљиште (воћњаци, повртњаци, њиве...) 

ипаркови.Карактеристични биљни и животињски свет 

копнених животних заједница.Значај и заштита рељефа 

(земљишта и копнених животних заједница). 

Водене животне заједнице (баре, језера, реке...). 

Карактеристични биљни и животињски свет водених 

животних заједница. 

Значај и заштита вода и водених животних заједница. 

Нежива природа 

Разлике и сличности воде и других течности (провидност, 

 

 

ЛИКОВН

А 

КУЛТУРА 

 

МУЗИЧК

А 

КУЛТУРА 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

-Познаје друштвене групе;  

-познавање основних правила 

понашања у тим групама;  

-познаје права и обавезе чланова 

група;  

-разуме повезаност и међузависност 

различитих људских делатности у 

групама 

-Разликовање живе и неживе 

природе;  

-именовање и класификовање живе 

и неживе природе; 

- разуме повезаност живе и неживе 

природе на очигледним примерима 

-Препознавање и именовање 

обновљиве и необновљиве природне 

ресурсе;  

-ознавање основних мера живе и 

неживе природе 

-.разуме функционалну повезаност 

различитих делова тела живих бића 
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2.КРЕТАЊЕ 

У 

ПРОСТОРУ 

И ВРЕМЕНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11; 

7+4) 

 

 

 

густина, вода и течност као 

растварачи). 

Понашање тела (материјала) у води и различитим 

течностима (плива - тоне, раствара се- не раствара се; 

зависност брзине растварања од: уситњености материјала, 

температуре и 

мешања).Промене при загревању и хлаёењу течности 

(промена температуре, испаравање - брже,спорије, 

замрзавање...). 

Основне карактеристике течности (променљивост облика, 

простор који заузима -запремина, слободна површина, 

услови тока...).Ваздух притиска и покреће. Променљивост 

облика и запремине. 

Промене које настају при загревању и хлаёењу ваздуха 

(промена температуре, 

запремине, струјање ваздуха...). 

Чврсто, течно, гасовито - разлике и сличности (облик, 

запремина, понашање при механичким и топлотним 

утицајима). Промене материјала и објеката: повратне 

(испаравање, кондензовање, еластичност) и неповратне 

(сагоревање, рёање). Веза живе и неживе природе 

Својства земљишта и њихов значај за живи свет. Својства 

воде и ваздуха која су значајна за живи свет и људску 

делатност (утицај воде и ваздуха на земљиште, биљни и 

животињски свет, снага воде и ветра...). Кружење воде у 

природи. Временске прилике и њихов значај за живот у 

окружењу. Различити звуци у природи као последица 

кретања. Повезаност животних заједница и улога човека у 

очувању природне равнотеже. 

 

Различити облици кретања и њихове основне 

карактеристике (кретање по правој линији, кружно 

кретање, кретање тела на опрузи, клатна, таласање...; 

уочавање узрока настанка неких кретања и периодичног 

понављања). Кретање производи звук (треперење 

затегнуте жице, гумице, затегнуте коже...). Када и како 

-Оријентисање у простору и 

времену; зна јединице за мерење 

времена;  

-одређује стране света помоћу сунца 

и компаса; 

-чита и тражи информације са 

часовника и календара;  

-оријентисање помоћу плана и 

географске карте 

-зна да кретање тела зависи од силе 

која на њега делује, врсте подлоге и 

облика тела 

-зна да се светлост креће 

праволинијски 

-уме да пронађе тражене улице и 

објекте на плану насеља 

-уме да пронађе основне 

информације на географској карти 

Србије: највећа и најважнија 

насеља, облике рељефа и 

површинских вода 

-Познаје основне облике рељефа и 

површинских вода; зна географски 

положај и основне одреднице 

државе Србије; 

-разуме повезаност природно-

географских фактора; 
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3. НАШЕ 

НАСЛЕЂЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.МАТЕРИЈА

ЛИ И 

ЊИХОВА 

УПОТРЕБА 

 

 

 

 

5. ЉУДСКА 

ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7; 

4+3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9; 

7+2) 

 

 

 

 

 

 

(8; 

6+2) 

 

тела падају, клизају се и котрљају наниже. Оријентација 

према Сунцу и одреёивање главних страна света. 

Оријентација помоћу плана насеља. Оријентација на 

географској карти Републике Србије (уочавање облика 

рељефа, вода, насеља, саобраћајнице, границе... завичај на 

карти Србије). Временске одреднице (датум, година, 

деценија, век - ближа и даља прошлост).  

 

Како откривамо прошлост (сведоци ближе и даље 

прошлости). Трагови прошлости: материјални, писани, 

усмени и обичајни. Чувамо и негујемо остатке 

прошлости. Некад и сад Одреёивање ближе и даље 

прошлости (живот у породици, школи, насељу, завичају). 

Мој завичај и његова прошлост - културна и историјска 

(начин живота, производња и размена добара, занимања, 

одевање, исхрана, традиционалне светковине, игре, 

забаве...). Ликови из наших народних песама, 

приповедака и бајки - повезаност догаёаја из прошлости 

са местом и временом догаёања. Знаменити људи нашег 

краја (просветитељи, песници, писци, сликари, 

научници...).  

 

Специфичне промене материјала под топлотним и 

механичким утицајима (метал, пластелин, вода, пластика 

различите тврдоће, дрво, восак, алкохол, крзно...). 

Електрична проводљивост воде, водених раствора и 

ваздуха (провера помоћу струјног кола са батеријом и 

малом сијалицом). Ваздух - топлотни изолатор. Магнетна 

својства материјала (природни магнети, могућност 

намагнетисавања тела и особине које тада испољавају). 

Својства материјала одреёују њихову употребу.  

 

Становништво нашег краја (сличности, разлике, суживот). 

Дечија права, правила група (познавање, уважавање и 

живљење у складу са њима). Производне и непроизводне 

делатности људи и њихова меёузависност. Село и град, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- зна редослед којим су се јављали 

важни историјски догађаји, појаве 

и личности 

уме да пронађе и напише тражене 

информације на ленти времена 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Познавање основних својстава 

воде, ваздуха и земљишта, као и 

основних својстава материјала;  

-разуме промене материјала 

помоћу загревања, 

наелектрисавања и на друге 

начине. 

зна сложенија својства воде и 

ваздуха: агрегатно стање и кретање 

-зна да су различита својства воде , 

ваздуха и земљишта последица 

њиховог различитог састава 

-разликује материјале који су 

добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису 
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њихова повезаност, зависност и меёуусловљеност. 

Саобраћајнице у окружењу (понашање на 

саобраћајницама: прелазак преко улице - пута, кретање 

дуж пута, истрчавање на коловоз, коришћење јавног 

превоза, вожња бициклом, игра поред саобраћајница; 

именовање и препознавање на географској карти). 

-зна да топлотна и електрична 

проводљивост материјала одређују 

њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу 

-разликује повратне и неповратне 

промене мат 

-разликује промене материјала при 

којима настају други материјали од 

оних промена материјала при 

којима не настају други материјали 

 

Начин и поступак остваривања програма 

Наставне методе Наставни облици Наставна средства 

дијалошка, демонстративно- илустративна, 

објашњење,  усмено изражавање, посматрање, 

метода графичкихрадова, метода писаних 

радова, хеуристичка,текстуална, активна 

настава 

фронтални, индивидуални, групни и рад у 

пару, тимски рад 

уџбеници, припремљен материјал, 

наставни листићи, дечја штампа,  ученичке 

свеске, зидне слике, пригодни текстови, 

презентације 

 

 

 

8.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Ликовна култура 

 

Циљ и задаци предмета :  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.   

 

 

Компетенције које развија :       - Куминикација на матерњем језику,учење како се учи 

- Међу људска и грађанска компетенција 

- Културно изражавање 

- Предузетништво и смисао за иницијативу 

- Дигитална компетенција 

 



89 
 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1.КОРИШЋЕЊЕ 

РАЗНИХ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА 

КОМПОНОВАЊЕ 

 

2.КОМПОЗИЦИЈА И 

ПОКРЕТ У 

КОМПОЗИЦИЈИ 

 

3.ОРНАМЕНТИКА 

 

 

4.ПРОСТОР 

(ПОВЕЗИВАЊЕ 

РАЗНИХ ОБЛИКА У 

ЦЕЛИНУ) 

 

 

5.ОДАБИРАЊЕ 

СЛУЧАЈНО 

ДОБИЈЕНИХ 

ЛИКОВНИХ ОДНОСА 

ПО ЛИЧНОМ ИЗБОРУ 

УЧЕНИКА 

 

6.ПЛАКАТ, 

БИЛБОРД, РЕКЛАМА  

 

7.ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ 

КАО МОГУЋНОСТ 

СПОРАЗУМЕВАЊА 

 

(12; 6+6) 

 

 

 

 

(10; 6+4) 

 

 

(16; 6+10) 

 

 

 

(10; 6+4) 

 

 

 

(8; 6+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8, 4+4) 

 

 

(8; 5+3) 

 

 

 Дорада и преобликовање започетих 

облика.  

 

Композиција линија, композиција 

боја, композиција облика, композиција 

светлина и сенки, композиција разних 

материјала у складу са проширеним 

медијумима. 

Линеарна орнаментика, површинска 

орнаментика, тродимензионална 

орнаментика.  

Аутоматски начин цртања, 

субјективно осећање простора, илузија 

простора, линије, површине, облици и 

боје у простору, шаљиви простор...  

 

Слика случај (извођење емотивно-

афективних садржаја према узрасту 

ученика).  

 

 

 

 

 

Визуелне информације, поруке, 

препоруке...  

 

Препознавање карактеристика 

инсеката, животиња, професија код 

људи... 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

Уочавање различитих облика у 

природном окружењу и њихово 

представљање и комбиновање 

различитим ликовним техникама. 

 

Разликовање природних и вештачких 

облика, схватање света као јединствене 

целине. 

Уочавање контраста у природи и на 

предметима и њихов ликовни приказ 

 

Неговање маштовитости, креативности, 

уредности. 

 

 

Уочавање различитих облика у 

природном окружењу и њихово 

представљање и комбиновање 

различитим ликовним техникама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба знакова за визуелно 

споразумевање у свакодневном животу. 

 

Начин и поступак остваривања програма 
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Наставне методе Наставни облици Наставна средства 

вербално-текстуалне методе (монолошка метода, 

дијалошка метода, метода рада са текстом), 

илустративно-демонстративне методе; 

експериментално-практичне методе; хеуристички 

метод; проблемска метода  

индивидуални, фронтални, групни, 

рад у пару, тимски рад 

 

У  настави  ликовне  културе  оцењује  се  

активност  ученика,  процес  рада  и    

постигнути напредак, а вреднује и 

самовреднује резултат рада.  

 

 

 

8.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Музичка култура 

 

Циљ и задаци предмета : 

 -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. 

 

Компетенције које развија :         -   Комуникација на матерњем језику 

- Учење како се учи 

- Међу људска и грађанска компетенција 

- Културно изражавање 

- Дигитална компетенција 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација СТАНДАРДИ / 

/ ИСХОДИ 

 

1.Извођењ

е музике  

 

 

 

 

 

 

 

 

(21; 

12+9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Певање 

-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.  

-Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре).  

-Певање модела и наменских песама као звучна припрема за поставку музичке 

писмености.  

б)Свирање 

-Свирање пратње за бројалице, песме, игре на ритмичким дечјим инструментима.  

-Свирање једноставнијих песама на мелодијским инструментима Орфовог 

инструментарија.  

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 

Неговање 

способности 

извођења 

музике 

(певање/ 

свирање) 

Упознавање 

основа 

музичке 

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

Препоручене композиције за певање у трећем разреду: 

Химне  

1. Државна химна  

2. Светосавска химна  

3. Школска химна  

Народне песме  

1. Дођел Мара - црногорска народна песма  

2. Фалила ми се прошена мома  

3. С оне стране Дунава - из Србије  

4. Савила се бела лоза винова - народа из Србије  

5. Садила сам босиљак  

6. Божићна песма - народна (Бијело Поље)  

7. Ој, јаворе, јаворе  

8. Ја посадих  

Дечје песме  

1. Авантуре малога Јују  

2. Рођенданска  

3. Ловац Јоца - Срђан Барић 4. Несташни дечаци - Ј. Маринковић  

5. Снег - Стефановић  

6. Шапутање - Никола Херцигоња  

7. Вуче, вуче, бубо лења  

8. Последњи цвет - Б. Станчић  

9. На слово - песма из Енглеске  

10. Кукавица - Б. Станчић 11. Звоно - Б. Станчић  

12. Вејавица - Б. Станчић  

13. Иде јесен - Б. Станчић 14. Волим да се купам - М. 

Музичко-дидактичке игре  

1. Мамино коло - Л. Прелаз 2. Кукавица - Томерлин  

3. Бака Мара - С. Коруновић  

Модели  

1. Фарба Мића врата  

2. Лазара мајка карала 

Свирање на Орфовим инструментима  

1. Иду, иду мрави  

2. Полазак у школу - Б. Станчић  

изражајних 

средстава 

музичке 

уметности 
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2.Слушање 

музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9; 

7+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На селу - П. Стоковић  

4. До врха је стигао - Станчић/Драгић  

5. Ерско коло  

6. Под оном - црногорска народна песма  

7. Мој деда - М. Петров  

8. Блистај, блистај, звездо мала  

Песме чији су ствараоци деца  

1. Зима - Милица Етински, Нови Сад  

2. Зевак - Бојана Димовски, Глогоњ  

3. Кокошка - Стеван Ћирић, Сокобања  

4. Шума - Андријана Ристић, Сокобања  

-Слушањевокално-инструменталних композиција за децу и кратких 

инструменталних композиција различитог садржаја, облика и расположења, као и 

музичких прича.  

- Слушање народних песама и игара. У слушаним примерима препознати 

различите тонске боје (гласове и инструменте), различита темпа, динамичке 

разлике, различита расположења на основу изражајних елемената, као и 

композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка. 

Оспособљавати ученике да наведу примере присуства музике у свакодневном 

животу.  

Препоручене композиције за слушање у трећем разреду: 

Химне 

1. Државна химна  

2. Светосавска химна  

3. Школска химна  

Народне песме и кола  

1. Расти, расти мој зелени боре  

2. Домаћице од куће  

3. Нишки вез - народно коло 4. Изгубљено стадо  

5. Небо је тако ведро  

6. Тихо ноћи  

7. Чаробна фрула (избор) - Бора Дугић  

8. Изгубљено стадо  

Песме за децу  

1. Молимо за фину тишину - Александар Кораћ Завод за унапреёивање 

образовања и васпитања  
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3. 

Стварање 

музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6; 

0+6) 

 

2. Ал је леп овај свет - Стеван Мокрањац  

3. Другарство - Миња Субота  

4. Шапутање - Никола Херцигоња  

5. Волим - Новак Радуловић 6. Бумбари и пчеле - Станојло Рајичић 7. Успомена - 

Радоња Вучековић  

Домаћи композитори  

1. Марш на Дрину - Станислав Бинички  

2. Српски киноник - Хвалите - непознати аутор  

3. Свита кроз свемир - Александар Обрадовић  

4. II руковет - Стеван Мокрањац  

5. Расткова одлука - Славица Стефановић  

6. Јежева кућа (дечја опера) - Златан Вауда  

Страни композитори  

1. Бумбаров лет - Николај Римски Корсаков  

2. Лептир - Габријел Форе  

3. Игра шећерне виле - Петар Илич Чајковски  

4. Полонеза A-dur - Фредерик Шопен  

5. Валцер a-moll - Фредерик Шопен  

6. На дрвеном коњу - Роберт Шуман  

7. Арија - Јохан Себастијан Бах  

8. Радецки марш - Јохан Штраус  

9. Годишња доба - Петар Илич Чајковски  

10. Валцер цвећа - Петар Илич Чајковски  

11. Карневал животиња - Камиј Сен-Санс 12. Делфини - Музичка група Еклипс  

Филмска музика 

1. Музика из филма ‘’Снежана” 

- Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице, 

песме, приче, стихове, музичке игре, користећи притом различите изворе звука 

(глас, тело, Орфов инструментаријум).  

- Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици.  

-Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњаљка, мелодијска 

допуњаљка са потписаним текстом, мелодијска допуњаљка.  

- Импровизовање дијалога на мелодијским инструментима Орфовог 

инструментарија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стицање 

навика 

слушања 

музике, 

подстицање 

доживљаја и 

оспособљава

ње за 

разумевање 

музичких 

порука 

 

 

Подстицање 

музичког 

стваралаштв

а  и 

изражавања  

у свим 

музичким 

активностим

а (извођење, 

слушање, 

истраживањ

е и стварање 

музике ) 
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Начин и поступак остваривања програма 

Наставне методе Наставни облици Наставна средства 

дијалошка, демонстративно- илустративна, 

објашњење,  усмено изражавање, посматрање, 

метода графичкихрадова, метода писаних радова, 

хеуристичка,текстуална, активна настава 

фронтални, индивидуални, групни и 

рад у пару, тимски рад 

уџбеник, инструмент, CD, ученичке свеске, 

интернет (you tube), плакати, слике, 

презентације, Орфов инструментариј; 

 

 

 

8.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Физичко васпитање 

 

Циљ и задаци предмета : Циљ физичког васпитања је 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. 

 

Компетенције које развија :       -  Куминикација на матерњем језику 

- Учење како се учи 

- Међу људска и грађанска компетенција 

- Културно изражавање 

- Предузетништво и смисао за иницијативу 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1. Атлетика 

 

 

 

 

2. Вежбе на 

справама и тлу 

 

 

 

(46; 

10+36) 

 

 

 

(38; 8+30) 

 

 

 

 

Tрчање на 40 метара, на различите начине по 

деоницама од 10 метара; прекорачна техника скока 

увис, згрчна техника скока удаљ.  

 

Oбавезни састав на тлу, ниској греди и вратилу; 

паралелни разбој: њих у потпору, саскок; прескок: 

после неколико корака залета, суножног одскока са 

даске, уз помоћ два ученика (за напредније без 

помоћи) вертикално усмерен скок, доскок на 

 

 

 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

Подстицање раста, развоја и 

утицање на правилно 

држање тела; 

стицање моторичких 

способности; 

развој и усавршавање 

моторичких способности 

 

Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и 
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Начин и поступак остваривања програма 

Наставне методе Наставни облици Наставна средства 

Дијалошка, монолошка, 

демонстративна, посматрање, 

интерактивна, практичног вежбања, 

Фронтални, индивидуални,  

групни, рад у пару, 

 

струњаче, лопте, палице, шведска клупа, ниска греда, обручи, 

клупе, CD, CD player, вијаче, ластиш, справе за пењање, 

чуњеви, козлић, џакови, конопац, медицинке. 

 

 

 

 

 

 

3.Ритмичка 

гимнастика и 

народни плесови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Основи тимских 

игара 

 

 

 

 

 

5.Здравствено 

васпитање 

 

 

 

 

(13; 9+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7; 3+4) 

 

 

 

 

 

 

(4; 2+2) 

 

повишену површину, опружањем тела, одскок и 

саскок на струњачу.  

 

Естетско обликовање тела: - вежбе за обликовање 

трупа (претклон, заклон, отклон);  

Окрети (истоимени на обе ноге, за 90° и 180°) са 

покретима руку;  

Скокови: маказице и мачји скок;  

Вијача: галоп и повезати са елементима из 

претходног разреда.  

Лопта: бацања и котрљања. Повезати у ритмички 

састав са лоптом до 16 3/4 тактова.  

Плесови: Савила се бела лоза винова. Једно коло 

према избору.  

 

Oсновни ставови у месту и кретању; држање лопте у 

рукомету и кошарци, додавање у пару, вођење у 

месту; одбојка: из основног става у обручу: 

подбацивање лопте изнад главе, одбијање прстима, 

хватање, подбацивање, (поновити, 6-8 пута 

узастопно, наизменичне висине - ниско-високо).  

 

Правилно држање тела, лична хигијена и хигијена 

здравља, правилна исхрана, ритам рада и одмора. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

навике користе у 

свакодневним условима 

живота и рада; 

стицање и развијање свести 

о потреби здравља, чувања 

здравља и заштити природе 

и човекове средине 

 

Развијање смисла за 

естетско и ритмичко кретно 

изражавање 

 

 

 

 

Социјализација ученика и 

њихово оспособљавање за 

сарадњу у групном раду. 

Развијање мишићне снаге и 

спретности 
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8.8. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Грађанско васпитање 

 

Циљ наставног предмета: Циљ је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика. Овај предмет треба да пружи 

могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и 

вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која 

поштује и себе и друге. 

 

Компетенције које развија :        - Куминикација на матерњем језику 

  -Учење како се учи 

                                                                - Међу људска и грађанска компетенција 

- Културно изражавање 

- Предузетништво и смисао за иницијативу 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација СТАНДАРДИ / 

ИСХОДИ 

1. Подстицање 

групног рада, 

договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима 

 

2. Уважавање 

различитости и 

особености; 

уочавање и 

превазилажење 

стереотипа 

везаних за пол, 

узраст, изглед, 

понашање, 

порекло  

 

 

 

(2 часа) 

 

 

 

 

 

 

(9 

часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Родитељски састанак: сусрет родитеља, наставника и 

ученика. Размена о узајамним очекивањима, потребама, 

захтевима, тешкоћама везаним за остваривање програма 

грађанског васпитања  

- Уводни час: упознавање ученика са садржајем предмета и 

начином рада  

 

- Сличности и разлике: уочавање особености и различитости 

која им прија.  

- Полни стереотипи у играма: разматрање стереотипа о 

мушким и женским играма; размена ставова о томе.  

- Последице полних стереотипа: разматрање последица 

стереотипа о мушким и женским играма, о поштовању слободе 

избора; прихватању различитости.  

- Последица уопштених судова: стереотипи о дечацима и 

девојчицама, превођење на језик чињеница.  

- Појава искључивања у групи: разматрање различитости која 

им не прија - размена о искуствима и разлозима искључивања 

из групе.  

- Понашање које одступа од очекиваног: сагледавање 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Уочавање 

особености и 

различитости, 

разматрање 

стереотипа и 

њихових последица 
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3. Пријатељство 

и моралне 

дилеме у вези са 

тим; развијање 

појма 

пријатељства и 

моралног 

расуђивања 

(крађа, лаж)  

 

 

 

 

 

4. Појединац и 

заједница; 

правила која 

регулишу живот 

у заједници; 

права и 

одговорности; 

договарање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 

часова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 

часова) 

 

 

 

 

 

 

 

последица саосећајног односно осуђивачког става према 

понашању које одступа од очекиваног; сукоб потреба и како га 

разрешити.  

- Односи у одељењу: размена о томе шта су предузели да би 

изненадили пажњом вршњаке супротног пола у протеклој 

седмици.  

- Односи млађи - старији: размена о односу млаёе и старије 

деце у породици, о поштовању слободе избора и договарању, о 

личној одговорности.  

- Дискриминација по узрасту: размена о односу старије и млађе 

деце, о дискриминацији по узрасту, о искрености у дружењу.  

 

- Пријатељство: дефинисање појма пријатељства; сукоб и 

усаглашавање ставова у вези са пријатељством.  

- Лаж као морални прекршај: размена мишљења о томе да ли 

треба разоткрити лаж коју је изрекао пријатељ/ица; да ли је 

ћутање о томе исто лаж; да ли је лаж опростива; да ли се може 

бити пријатељ некоме ко лаже; зашто је лаж морални прекршај.  

- Припадање групи: размена мишљења о сукобу потреба и како 

га превазићи, морална дилема - крађа као услов прихваћености 

у групи, поштовање туђег власништва.  

- Крађа као морални прекршај: размена о томе да ли је крађа 

морални прекршај и кад је покренута добрим намерама. Завод 

за унапреёивање образовања и васпитања  

- Односи међу пријатељима: размена о томе шта све чини 

пријатељство и какви могу бити односи међу пријатељима.  

 

- Обавезе у кући: размена мишљења о правима и 

одговорностима укућана; о подели одговорности око кућних 

послова, о слободи избора, правима и обавезама деце.  

- Договарање у породици: размена мишљења о томе како 

превазићи сукоб потреба деце и одраслих, о стереотипима у 

вези са полним улогама; о дечјим правима и одговорностима; о 

значају договарања.  

- Права и одговорности у заједници: размена мишљења о томе 

како превазићи сукоб потреба деце и одраслих, о кућном реду; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефинисање појма 

пријатељства и 

размена ставова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размена о правима и 

одговорностима 

укућана, подели 

одговорности, како 

превазићи сукоб деце 

и одраслих, 

правилима у кући и 

школи 
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5.Заштита од 

насиља: 

ненасилно 

решавање 

сукоба 

(3 часа) 

 

 

 

6. Развијање 

моралног 

расуђивања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 часа) 

 

о дечјим правима и одговорностима; о значају договарања.  

- Слобода избора: размена о слободи избора у одлучивању код 

куће и у школи. О чему деца могу сама да одлучују, о 

одговорности за последице избора, о томе како лични избор 

утиче на друге у околини.  

- Кућни ред школе: размена о томе чему правила; како настају 

правила; да ли деца могу да утичу на мењање правила која 

регулишу живот у школи, о последицама кршења правила, о 

мерама које треба предузети кад доёе до кршења правила.  

- Оцењивање: размена о томе чему служе оцене, шта значи 

лоша оцена, чему она служи, да ли деца имају право да знају 

зашто су добили оцену коју су добили и шта је требало да 

одговоре, ако оцена није задовољавајућа.  

- Демократија у учионици: размена о томе шта је то 

демократско одлучивање у разреду, како то може да се 

постигне, шта спречава да се то постигне.  

- Доношење одлука на нивоу одељења: размена о разлозима 

побуне у разреду, разликама између нареёивања и договарања, 

о одговорности за последице понашања.  

- Планирање акције: ученици се договарају и планирају акције 

којим ће да побољшају простор у коме бораве (учионицу, 

школско двориште); уче како да усагласе идеје, поделе 

одговорности, од кога да траже подршку и како, како да изведу 

акције.  

- Сукоби и њихово решавање: размена о санкцијама кршења 

договора међу децом, да ли је освета морални прекршај; шта је 

праведно; како се ненасилно може решити сукоб потреба.  

- Кажњавање: размена о врстама казни које добијају од 

родитеља, о поступцима који су довели до казне, о осећањима и 

незадовољеним потребама у вези са казном, о алтернативама 

кажњавању.  

- Насиље у школи: размена о насиљу у школи - ученика према 

ученицима, и како да се заштите од тога.  

- Лажна солидарност: размена о моралној дилеми - сакривања 

починиоца из солидарности са другом или искрености, о 

преузимању одговорности за последице понашања, о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уочавање начина и 

техника ненасилног 

решавања сукоба 
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7.Развијање 

еколошке 

свести; брига о 

животињама и 

биљкама 

 

 

 

 

 

8.Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) 

 

оправданости казне, о томе да ли је прећутати исто што и 

лагати, зашто је лаж морални прекршај.  

- Одговорност за направљену штету: размена о одговорности 

за ненамерно учињену штету, о санкцијама, алтернативама 

кажњавању.  

- Последице лажи: размена о моралној дилеми - лагању да би се 

избегла казна, о последицама лажи.  

- Циљ оправдава средство: размена о томе да ли позитивни 

циљ оправдава крађу; зашто је погрешно красти.  

 

- Однос према животињама: размена о разлозима дечјег 

насиља према животињама, о одговорности и бризи о 

животињама.  

- Природа и ја: размена о праву на живот, и меёусобној 

повезаности свих живих бића; о одговорности и бризи за 

биљни свет. Завод за унапређивање образовања и васпитања  

- Брига о природи: размена о томе шта су предузели да би 

изненадили пажњом животиње или биљке у протеклој седмици.  

 

- Евалуација програма и презентација резултата рада 

родитељима: ученици се подстичу да сами процене програм 

који су прошли и сопствено напредовање; презентација 

резултата рада родитељима. 

 

 

 

 

 

 

Уочавање разлике 

између правилног и 

неправилног, како се 

може решити сукоб, 

врастама казни 

 

 

 

Размена о разлозима 

дечјег насиља према 

животињама, о 

одговорности и 

бризи према 

животињама, 

одговорности и 

бризи за биљни свет 

 

Начин и поступак остваривања програма 

Наставне методе Наставни облици Наставна средства 

монолошка метода, дијалошка метода, метода рада са текстом, 

илустративно-демонстративне методе, експериментално-практичне 

методе, хеуристички метод, проблемска метода 

индивидуални, фронтални, 

групни, у пару 

 

уџбеник, CD, аудио-визуелни  и  

електронски  медији 
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8.9. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Верска настава 

 

Циљ и задаци предмета : реализацијом програма у 3 разредутреба да се покаже да свет није самобитан већ да га је створио Бог Отац 

слободно из љубави и то као конкретне врстеи бића и да постојање света зависи од Божије воље. 

 

Компетенције које развија : Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

УВОД 7 1. Свет је створен за тебе, чувај 

га! – уводни час 

Српски 

језик,  

 

 

 

 

 

народна 

традиција 

 

 

, природа 

и 

друштво, 

 

 

 ликовна 

култура 

 

Когнитивни аспект:  

 моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 3. разреда основне школе;   

 моћи да уочи какво је његово предзнање из градива  

Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду 

школовања. Афективни аспект:  

 ученик ће бити мотивисан да активно учествује на часовима 

верске наставе 

БОГ 

СТВАРА 

СВЕТ И 

ЧОВЕКА 

6 2. Свето Писмо нам сведочи о 

настанку света 

3. Света некада уопште није било 

(1. и 2. дан стварања)  

4. Све је биље створено и Сунцем 

обасјано (3. и 4. дан стварања)  

5. Све врви од живота ( 5. и 6. дан 

стварања)  

6. Створен сам да личим на Бога 

Когнитивни аспект:  

 препознати неке елементе библијске повести о стварању света;  

 моћи да препозна и именује иконе на којима су представљени дани 

стварања света, на основу библијске повести;моћи да увиди да је 

свет скуп конкретних врста живих бића која су уједињена, једна 

другима потребна и да она чине велику заједницу љубави – Цркву;  

 моћи да објасни да је свет створен љубављу Божјом; 

 моћи да разуме да се права слобода изражава као љубав према 

другим људима, природи и Богу;  

 уочити да је човек сличан Богу. Афективни аспект:  

 бити подстакнут да развија љубав према ближњима, природи и 

Богу;  

 развијати жељу и свест о важности бриге према ближњима и 

природи. 

БОГ 

НАС 

ВОЛИ 

6 7. Бог ствара свет из љубави  

8. Бог, људи и природа   

9. Свет не може без Бога  

10. Бог се брине о свету  

Когнитивни аспект:  

• знати  да је Бог створио свет из љубави и да објасни како зна да Бог 

воли свет;  

• препознати  да Бог брине о свету и да наведе примере Божјег 
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11. Божићни весници старања о свету;  

• увидети  кроз своје креативне способности да је човек сличан Богу;  

• увидети  да Бог жели да свет постоји вечно;  

• увидети  да су Бог, људи и природа различити, али да нису потпуно 

раздељени;  

• увидети  различитост која постојиизмеђу Бога и створеног света;  

• знати  да је Бог из бриге према свету и човеку послао свога Сина у 

свет; 

 • упознати  улогу анђела као сарадника Божјих у старању о свету; 

 • уочити  да је свет смртан ван заједнице са Богом; 

 •  упознати  сдржај  молитве  Анђелу чувару;  

• усвојити  текст и мелодију песме „Анђели певају“. Афективни 

аспект:  

•  бити подстакнут да  развија свест о томе да је важан зато што га 

воли Бог и његови ближњи ;  •  бити подстакнут да се труди да воли 

све људе (чак и оне од којих је веома различит) 

ЗАЈЕДН

И-ЦА 

БОГА И 

СВЕТА 

КРОЗ 

ЧОВЕКА 

5 12. Човек домаћин и свештеник у 

свету  13. Свети Сава 

14. Свети Сава брине о нама   

15. Радост служењ 

Когнитивни аспект:  

•  уочити  да је човек посредник између Бога и природе и да Бог са 

природом разговара преко човека;   

•  проширити  своје знање о служењу Светога Саве Богу и нашем 

народу;   

•  уочити да нема љубави без служења ближњима; 

• упознати  библијску повест о Христовом служењу Апостолима. 

Афективни аспект:  

•  бити подстакнут да љубав препознаје као служење;  

• знати  да кроз чињење дела љубави према ближњима, постаје 

сличан Христу и светитељима Божјим. 

ЛИТУР-

ГИЈАПРЕ

ОБРАЖЕН

И СВЕТ 

6 16. Наши дарови благодарности  

(опис н.ј. - твар у Литургији)  

17. Литургија - преображај света   

18. Литургија – молитва за 

спасење човека и света  

19. Васкресење Лазарево  

20. Васкрсење Христово 

Когнитивни аспект: 

 •  препознати  да је Литургија захвалност Богу; •  уочити да  се 

захвалност Богу показује кроз наше дарове; 

 • уочити  да наши дарови хлеб и вино представљају свет у малом;  

•  увидити  везу Литургије и спасења човека и света;  

 • проширити  своја знања о празнику Васкрсења;  

 •  увидити  шта за створену прируду значи Христово Васкрсење; 

 • усвојити  текст и мелодију песме „Људи ликујте“ Афективни 

аспект:   бити подстакнут да учествује на Литургији како би 
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показао Богу да жели да буде у заједници са Њим 

 •  бити подстакнут да у себи развија осећај захвалности према Богу и 

својим ближњима. 

ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 

6 21. Све чека на љубав човека  

22. Чувамо дарове Божије љубави  

23. Стварање света у православној 

иконографији   

24. Икона света створеног за мен 

Когнитивни аспект:  

• препознати  личну одговорност за творевину; • увидити  да се 

загађењем наше околине, загађује цео свет;  

• увидити  да се на православним  иконама стварања света и човека, 

приказује зависност природе од човека;  

• препознати  представе које приказују догађаје везане за стварање 

света;  

• уочити  у којој мери је напредовао и савладао  градиво 

Православног катихизиса трећег разреда основне школе. Афективни 

аспект:  

•  бити подстакнут на очување природе и своје животне средине;  

•  бити подстакнут да гледа на  природу као на Божју творевину;  

 Ученици ће бити подстакнути да уреде школски простор 

изабраним радовима везаним за стварање и очување света 

 

Начин остваривања програма : дискусија на теме, илустрације, видео презентације, одлазак у цркву 

 

 

8.10. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Од играчке до рачунара 

 

Циљ и задаци предмета : 

− Оспособљавање ученика за алгоритамски начин мишљењА 

− Оспособљавање ученика за креирање и уређивање дигиталних фотографија 

− Развијање креативности кроз креирање видеозаписа 

од низа фотографија 

− Развијање навике за правилно коришћење електронске поште и система за текстуалну, аудио и видео комуникацију, уз поштовање 

дигиталног 

правописа 

− Оспособљавање ученика за одговорно понашање и безбедну и правилну комуникацију на интернету 

 

Компетенције које развија : - Куминикација на матерњем језику 

         -Учење како се учи 
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- Међу људска и грађанска компетенција 

- Културно изражавање 

- Предузетништво и смисао за иницијативу 

- Дигитална компетенција 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1.Алгоритамски 

начин мишљења 

 

 

 

 

2. ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Безбедност 

 

 

 

 

 

(16; 8+8) 

 

 

 

 

 

 

(16; 8+8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4; 3+1) 

● Едукативне игре за развијање 

алгоритамског начина мишљења 

● Алгоритамски начин мишљења 

кроз рад на задацима 

● Алгоритамски начин мишљења у 

ситуацијама из свакодневног 

живота 

● Дигитална фотографија 

(преузимање, креирање и 

уређивање) 

● Интерактивна слика као помоћ у 

учењу 

● Видеозапис 

од низа 

фотографија (Stop Motion) 

● Електронска пошта 

● Системи за текстуалну, аудио и 

видео комуникацију 

● Лозинка и имејл 

● Спам 

 

● Безбедна и правилна 

комуникација на интернету 

● Одгворно понашање на мрежи, 

укључујући и ауторска права 

● Заштита дигиталних уређаја 

● Здравствени ризици 

Обавезнип

редмети 

 

 

Изборни 

предмети 

Ваннаставне

активности 

решаваједноставнелогичкезадатке 

• објасниредоследкорака у решавањулогичкихзадатака 

• анализира и процењујетачностпостављенихкорака у 

једноставнимлогичкимзадацима 

• препознаје и исправљагрешке у 

корацимаједноставнихлогичкихзадатака 

• препознаје и 

решаваједноставнелогичкезадаткесапонављањем/петљ

омуззадавањебројапонављања 

• препознаје и 

решаваједноставнелогичкезадаткеузкоришћењеодређен

огуслова 

• решавазадаткенапапирупомоћупсеудокода 

• преузмесликусаинтернета у изворнојвеличини и 

сачуваје у одговарајућојфасцикли 

• креирадигиталнефотографије и уредиих у 

једноставномпрограму и/или у програму/ 

апликацијизакреирањефото-колажа 

•креираинтерактивнесликезаодговарајућенаставнесадр

жаје 

• креиравидео-записоднизафотографија 

(СтопМотион) 

• направипланфотографисањазаизрадувидео-записа 

• објасниначинфункционисањаелектронскепоште 

• користиелектронскупошту (пошаље и прочитапоруку, 

придодаприлогпоруци и преузмеприлог) 

• правилнокористисистемезатекстуалну, аудио и 

видеокомуникацију 

објасништаје "јака" шифра и заштојеважноиматије 

• проценикомесмедаповерисвојулозинку 
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• проценисакимсмедакомунициракамером 

• објасништаје "спам" 

• објаснизначајодговорногпонашањанамрежи 

• објасниважностпоседовања и применеалтернативног 

и-мејла 

• препознаелектронсконасиље и 

пријавигародитељуилинаставнику 

• објаснипотребузаштитедигиталнихуређаја 

•опишездравственеризикеповезанесакоришћењемтехно

логије 

• опише и поштујеправиланетикете 

•објаснипоследиценеовлашћеногпреузимањафотографи

јасаинтернета 

 

Начин остваривања програма :  

Напочеткутемеученикеупознатисациљевима и исходиманаставеодносноучења, планомрада и начинимаоцењивања.  

Облици наставе 

Предметсереализујекрозследећеобликенаставе: 

• теоријсканастава и практичанрад 

Поделаодељењанагрупе 

• Одељењесеможеподелити у групенемањеод 15 ученика 

Местореализацијенаставе 

• Наставасереализује у учионици и дигиталнојучионици 

Препорукезареализацијунаставе 

Приликомреализацијечасованаставе, темесемогупрожимати, комбиновати, надовезивати. 

Наставниктребадапроценикадаћекојесадржајереализовати и тимедопринетипотпунијемостваривањупланиранихисхода.  

 

• Алгоритамскиначинмишљења: Темузапочетиедукативнимиграмазаразвијањеалгоритамскогначинамишљења.  

Решењалогичкихзадатакаанализирати, тестирати и нагласитизначајисправљањагрешакаприликомизрадезадатка. У 

логичкимзадацимапримењиватипонављањекорака у задатомбројупонављањакористећипетље, као и 

решавањезадатакакоришћењемодређеногуслова. Попотреби, а радибољегразумевања, 

препоручујеседаученицинапапирурешезадаткепомоћупсеудокода. Логичкезадаткерешаватинарачунару, 

сатимдајепотребноприказати и решењабезрачунара, повезатиихсаситуацијамаизсвакодневногживота, 

штопредстављаприменустеченогзнања у реалномживоту. Препоручујесекоришћењепригоднихсајтова.  

 



105 
 

• ИКТ: Темасеможереализоватиузпомоћрачунара, таблета, мобилнихтелефона.  

Темузапочетиупознавањемученикасаначиномпреузимањафотографијесаинтернета и чувањем у одговарајућемфолдеру. 

Затимихупознатисаправилимафотографисања. Креиранефотографијезатимобрадити у 

једноставномлиценцираномилиопенсоурцесофтверу, а могућеје и 

користитиодговарајућисофтверилиапликацијузамобилнителефонзакреирањефото-колажа, штодоприносикреативностиученика. У 

наставкуоветемеупознатиученикесаначиномкреирањаинтерактивнихсликазаодређененаставнесадржаје, којеиммогупомоћи у 

процесуучења. Можесекориститисофтверпоизбору. 

Овдејеважнодасеученициправилноусмеренатоштасветребадачинињиховуинтерактивнуслику 

(интерактивнасликасеможесастојатиодједнефотографије, колажафотографијаилицртежаученика) и какодаопишупојмовенаслици 

(помоћутекста, фотографије, видео-записа, хиперлинка). 

Крозреализацијуовогсадржајатребадасеуспоставикорелацијасасадржајимаосталихнаставнихпредмета, а 

самсадржајсеможереализоватикаданаставникпроценидајетонајпогодније. Наконштосуученицистеклиосновназнања о креирању и 

уређивањуфотографија, тазнањатребаискориститизакреирањевидео-записаоднизафотографија (СтопМотион). 

Овдејеважнодаученицинаправедобарпланоногаштожеледапредставевидео-записом и да, у складусатим, 

креирајуодговарајућефотографије. 

Зареализацијуовогнаставногсадржајаможесекориститиодговарајућилиценцираниилиопенсоурцесофтверзакреирањевидео-

записаилиодговарајућаапликацијазамобилнителефон. 

Последњисадржајиоветемепосвећенисукомуникацијинаинтернетупутемелектронскепоште и системимазатекстуалну, аудио и 

видеокомуникацију. Ученицитребадабудуупознатисаначиномфункционисањаелектронскепоште (слањем и примањемпорука, 

додавањемприлогапоруци и преузимањемприлога), узпоштовањедигиталногправописа. 

Наконупознавањаследипрактичнирадученика у везисаелектронскомпоштом. Насличанначинобрадити и 

садржајпосвећенсистемимазатекстуалну, аудио и видеокомуникацију - првотеоријскиобјаснити, а 

наконтогавежбатинапрактичнимпримерима. Реализацијуовихсадржајаповезатисаодговарајућимсадржајима о безбедности.  

 

• Безбедност: Овутемузапочетирекапитулацијомсавладанихсадржајаизпретходихразреда,  

проширитијеусвајањемновихпојмоваизовеобласти у складусаузрастом. Зареализацијуоветемекориститиедукативневеблокације. 

Препорукаједатокомједногчасаучениципогледајуснимакпригоднепозоришнепредставе у трајањуод 45 минута 

(доступненаинтернету). Објаснитиученицимазбогчегајеважноимати "јаку" шифру и поседоватиалтернативнуимејладресу. 

Затимтребаобјаснитиученицимаштајето "спам" и какосемогузаштитити. Важнојеупознатиученике и 

саодговорнимпонашањемнаинтернету и правилном и безбедномкомуникацијом. 

Нетребаизоставитинипотребузаштитедигиталнихуређаја, као и здравственеризикекојисуповезанисакоришћењемтехнологије. 

Препорукаједапоследњегчасаученициучествују у квизукојимсепровераванивоусвојеногзнања 

(веомајепожељноукључитиученикеизстаријихразредакаовршњачкеедукаторе).  

 

Крозреализацијутемеподстицатиученикенаодговорнопримењивањеправила о безбедномкоришћењуинтернета, 

научитиихдапримеренореагујунасвакуопасност/непријатност у дигиталномокружењу, даштитесвоје и туђеличнеподатке и 
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поштујуауторскаправа. Такође, потребнојеуказиватиимнаважностукљученостиродитеља у њиховдигиталнисвет.  

 

Оцењивање 

Вредновањеоствареностиисходавршитикроз: 

• праћењеоствареностиисхода 

• праћењепрактичноградаученика 

• активностначасу 

Оквирнибројчасовапотемама 

• Алгоритамскиначинмишљења (16) 

• ИКТ (16) 

• Безбедност (4)  
 

 

8.11. ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

• Како је било на распусту? 

• Шта смо читали на распусту? 

• Бирамо одбор одељењске заједнице. 

• Шта радимо на одељењској заједници. 

• Правила понашања у школи , а и ван ње. 

 

ОКТОБАР 

• Да ли одрасли воле да се играју? 

• Како да учење буде моја друга игра? 

• Светски дан животиња. 

• Светски дан чистих руку 15.10 

• Уредимо нашу учионицу 

 

НОВЕМБАР 

• Каква нас осећања покрећу из солидарности? 

• Излет уз учење у природи. 

• Међународни дан толеранције 16.11. 

• Међународни хуманитарни дан  23.11. 
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ДЕЦЕМБАР 

• Обрадоваћу људе око себе 

• Родитељи деци ѕа Нову годину. 

• Светски дан људских права 10.12. 

• Знаш ли нешзо необично да радиш? 

 

ЈАНУАР 

• Кад сам провео Божић? 

• Како је било на првом делу распуста? 

• Сређујемо пано 

 

ФЕБРУАР 

• Како је било на другом делу распуста? 

• Зашто по некад крадемо и лажемо? 

• Да ли се то може свакоме десити? 

• Како да то не радимо? 

 

МАРТ 

• Светски дан књиге 

• Дан дауновог синдрома 21.3. 

• Светски дан воде 22.3. 

• У сусрет пролећу 

 

АПРИЛ 

• Идем у позориште 

• Кад покушавам да будем глумац онда... 

• Дан планете земље 22.4. 

 

МАЈ 

• Шта би волео да будем кад порастем? 

• Дан Европе 9.5. 

• Посао који волим да радим 

• Шетња кроз наше село 
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ЈУН 

• Међународни Дан деце 1.6. 

• Шта смо научили ове године? 

 

8.12. ДОПУНСКА НАСТАВА: Српски језик 

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

 

1. ЈЕЗИК 

 

 

 

 

2. КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА 

 

3. КЊИЖЕВНОСТ 

 

- Граматика,правопис, ортоепија 

- Савладавање просте реченице 

- Стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима 

- Овладавање писменим и усменим изражавањем 

 

- Усмено изражавање  

- Писмено изражавање 

- Описивање промена у природи 

 

- Увођење ученика у елементе уметничког текста 

- Увођење ученика у разумевање драмског текста 

 

Да ученици овладавају основним 

законитостима српског језика и 

књижевности кроз следеће 

наставне облике и методе рада: 

фронтални, 

индивидуалне,вербално 

текстуална... 

 

8.13. ДОПУНСКА НАСТАВА: Математика 

 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

 

1. Бројеви до 100 

 

 

 

 

2. Геометрија 

3. Мерење и мере 

4. Бројеви до 100 

 

Бројеви до 100 

Сабирање и одузимање 

Сабирање и одузимање-текстуални задаци 

Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја 

Сабирање и одузимање троцифрених бројева 

Задаци са две операције 

Линије и дужи 

Мерење времена 

Множење једноцифреним бројем 

Дељење једноцифреним бројем 

Да ученици савладају основе 

математике кроз све методе рада и 

наставна средства 
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5. Мерење и мере 

6. Разломци 

 

Мерење и мере 

Разломци 

Редослед рачунских операција 

 

8.14. ДОПУНСКА  НАСТАВА :  Енглески језик 

 

Реализоваће се кроз следеће теме :  

1.ШКОЛА(школски прибор,простор и активности) 

2.ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ(другови и особе из непосредног окружења  и игре у складу са годишњим добима) 

3.ПОРОДИЦА И БЛИСКО ОКРУЖЕЊЕ(ужа и шира породица и пријатељи) 

4.ПРАЗНИЦИ(Божић,Нова година ,Ускрс,рођендан) 

5.МОЈ ДОМ(просторије и делови намештаја) 

6.ИСХРАНА(оброци ,избор хране и пића,воће и поврће) 

7.ОДЕЋА(одевни предмети по годишњим добима) 

8.ОКРУЖЕЊЕ (место и улица где станујем) 

9ОСТАЛО(годишња доба,делови дана,дани у недељи) 

 

Начин оставривања програма :  

У трећем разреду допунска настава се одвија короз индивидуални, рад у пару .. Прве две недеље настава је орална; обнављају се и 

утврђују наставне структуре из другог разреда. У току трећег разреда ученици треба да увежбају вештину писања и читања на 

елементарном нивоу. Биће заступљено и увежбавање енглеске ортографије, преписивање и читање. Писање и читање на допунској 

настави заснива се на кратким илустрованим текстовима али и на вокабулару из другог у зависности од могућности ученика. Метод је у 

основи комуникативан али се примењује и текстуална метода. На почетном нивоу 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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9.1. 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. 

Компентенције које ученик развија : Стварање истраживачке атмосфере на часу 

Усавршавање и неговање језичке културе 

Усвајање основне писмености, језичке грађе и навике примене принципа фонолошког правописа  

Стицање и развијање говорних способности 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛ

А-ЦИЈА 

СТАНДАРДИ/ИСХОДИ/ 

 

 

Језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура 

изражавања 
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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) 

Оспосовбљавање 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 

 

Ликовна 

култура 

Свет око 

нас 

Драмска 

секција 

Рецитато

рска 

секција 

Мотивисати и усмеравати на овај вид језичког 

изражавања 

Самостално препричавање 

Стварање истраживачке атмосфере на часу 

Прича као целовита ментална представа, 

препознатљива и мисаоно и језички уобличена од 

планирања, преко реализације до функционалног 

повезивања са сродним садржајима 

Усавршавање и неговање језичке културе 

Допуна основних облика језичког изражавања, 

подизање нивоа ученичке језичке културе 

Усвајање основне писмености, језичке грађе и 

навике примене принципа фонолошког правописа 

Неговање културе слушања саговорника;  

Стицање и развијање говорних способности 

Увођење ученика у самосталан рад и 

самообразовањеПровера усвојености програмске 
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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) 

материјеУвођење ученика у свет књижевности и 

осталих књижевних текстова (популарних, 

информативних)Стицање знања, умења и навика 

који ће допринети развоју не само књижевне 

културе, већ и опште културе на којој се темељи 

укупно образовање 

 

Начин остваривања програма: Индивидуални ,Фронтални.Рад  у  пару,Групни  рад ,Вербално-текстуална, .Аналитичко-синтетичка 

метода .Метода  писаних радов .Илустративно-демонстративна mетода,  Читање,Уочавање,Тумачење,Запажање,Образлагање,Описивањ  

.Препричавање, Рецитовање. 

 

 

9.2. НАСТАВНИ ПРЕМДЕТ : Енглески језик 
 

Циљ и задаци предмета : 

Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у 

усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава страних језика треба да: 

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

- стимулише машту, креативност и радозналост; 

- подстиче задовољство коришћења страног језика. 

-  

Компетенције које развија :комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, 

одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка компетенција 
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ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1. Starter Unit – 

Welcome back! 

(Уводна тема) 

 

2 

1. Ученици уче/понављају и увежбавају: 

- имена ликова у уџбенику; 

- изразе који се користе за поздрављање, 

представљање, и основну друштвену 

комуникацију са вршњацима – What’s your name? 

I’m (Miloš). Hello. Bye. How are you? I’m fine thank 

you. 

- речи којима се именују боје, играчке и бројеви 

до 20; 

- придеве којима се описује коса; 

2. Ученици: 

- слушају и певају песму Welcome song 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

Ученици могу да: 

- препознају и именују ликове из 

уџбеника; 

- се представе, користе формалне и 

неформалне поздраве и једноставне 

изразе који се односе на општу 

друштвену комуникацију са вршњацима; 

- опишу како неко изгледа; 

- изговоре, читају и пишу речи којима се 

именују играчке, боје и бројеве до 20; 

 

2. Unit 1 - Our 

new things 

(Наше нове 

ствари) 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се именују предмети из учионицe; 

- показне заменице – Тhis /That, These / Those; 

- правилно писање малих и великих латиничних 

слова; 

- речи у којима се појављују гласови и уочавају 

њихову повезаност са словима. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају кратак дескриптивни текст и заокружују 

тачан одговор; 

- слушају кратак дескриптивни текст и нумеришу 

слике по опису који се на њих односи; 

- увежбавају дијалошке моделе – How many … are 

there? There are …, What colour is (his) hair? It’s 

(brown); 

- читају и уочавају употребу великог слова; 

- пишу кратак опис своје учионице. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу речи које се односе на предмете 

из учионице; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- препознају и правилно напишу мала и 

велика латинична слова абецеде;  

- препознају повезаност гласoва  и слова; 

- разумеју суштину и детаље 

дескриптивног текста који читају;  

- разумеју суштину и детаље 

дескриптивног текста који чују; 

- разговарају о предметима из учионице 

користећи показне заменице; 

- кажу колико нечега има; 

- напишу кратак опис своје учионице. 
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3. Unit 2 -

They’re happy 

now! 

(Они су срећни 

сада!) 

 

4 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на осећања и стања; 

- језичку структуру – We’re (happy). They’re 

(hungry). Are they (hot)? Yes, they are. No, they 

aren’t; 

- речи у којима се појављују гласови  /tʃ/, /ʃ/ и /θ/и 

уочавају њихову повезаност са комбинацијом 

слова ch, sh и th.  

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају песму и повезују придеве и глаголе уз 

које они иду; 

- слушају опис и нумеришу слике по опису који 

се на њих односи; 

- увежбавају дијалошки модел – Is he / she (sad)? 

Yes, he / she is. No, he / she isn’t. He’s / She’s 

happy; 

- читају реченицеи уочавају скраћене и пуне 

облике глагола бити – треће лице једнине и 

множине; 

- пишу кратак текст о својим осећањима и 

стањима. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу речи које се односе на осећања и 

стања; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре гласове /tʃ/, /ʃ/ и /θ/и 

препознају њихову повезаност 

сакомбинацијом слова ch, sh и th; 

- разумеју суштину и детаље песме коју 

читају; 

- разумеју суштину и детаље описа који 

чују; 

- питају и кажу како се неко осећа; 

- напишу кратак текст о својим 

осећањима и стањима. 
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4.  Unit 3 -  I can 

ride a bike! 

(Умем да возим 

бицикло!) 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- изразе који се односе на спорт и рекреацију; 

- jезичку структуру – Can for abilities; 

- речи у којима се појављују гласови /æ/, /е/, /ɪ/, 

/ɒ/, /ʌ/ и препознају њихову повезаност са 

словима a, e, i, o, u. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају дескриптивни текст и штиклирају слике 

на које се описи односе; 

- слушају и повезују опис са одговарајућом 

сликом – нумеришу одговарајућу слику; 

- усмено увежбавају дијалошки модел Where’s the 

(skateboard)?It’s (in front of) the … Where are 

the…? They’re …; 

- читајуреченице, уочавају самогласнике на 

почетку именица и  увежбавју употребу облика 

неодређеног члана а / an; 

- пишу кратак текст о својим способностима. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу изразе који се односе на спорт и 

рекреацију; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре гласове /æ/, /е/, /ɪ/, 

/ɒ/, /ʌ/ и препознају њихову повезаност са 

словима a, e, i, o, u; 

- комуницирају о способностима; 

- разумеју суштину и детаље 

дескриптивног текста који читају; 

- разумеју детаље описа који чују; 

- да питају и кажу где се нешто налази; 

- напишу кратак текст о својим 

способностима. 

 

 

5. Review&Test 

1 

(Ревизија и тест 

1) 

 

2 

 

Ученици понављају: 

- изразе и речи које се односе на предмете из 

учионице, осећања и стања и спорт и рекреацију; 

- дијалошке моделе и језичке структуре из 

претходне четири теме Where’s the…? It’s 

(between)… Where’s Tim / Rosy? He’s / She’s (in 

front of) the … Can (Alex/Ruby) run? Yes, he/she 

can. No, he/she can’t.  

- речи које садрже гласове /tʃ/, /ʃ/, /θ/, /æ/, /е/, /ɪ/, 

/ɒ/, /ʌ/ односно (комбинације) слова ch, sh, th, a, 

e, i, o, u. 

(Starter Unit – Unit 3) 

 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

друштво. 

 

Ученици могу да: 

- прочитају и правилно напишу изразе и 

речи које се односе на предмете из 

учионице, осећања и стања и спорт и 

рекреацију; 

- разумеју и повежу питања и договоре 

које прочитају;  

- разумеју шта неко уме / не уме да уради 

употребе одговарајуће глаголе; 

- питају и кажу шта неко уме / не уме да 

уради; 

- препознају једнину и множину именица 

и употребе одговарајуће лице глагола; 

- препознају речи које садрже одговарајуће 

гласове. 



116 
 

 

6. Unit 4 – 

Haveyou got 

amilkshake? 

(Да ли имате 

милкшејк?) 

 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на храну и бројеве до 100; 

- језичку структуру – Have you got…? Yes, we 

have. No, we haven’t. / Yes, I have. No, I haven’t. 

Has he / she got…? Yes, he / she has. No, he / she 

hasn’t. 

- речи у којима се појављују гласови /gr/, /br/, 

/fr/и уочавају њихову повезаност са 

комбинацијом слова gr, fr, br. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају разговор између продавца и купца и 

обележавају артикле које имају / немају 

одговарајућим симболима; 

- слушају разговор између продавца и купца и 

пишу yes / noпоред артикла који имају / немају; 

- увежбавају дијалошки модел –Have you got…? 

Yes, we have. No, we haven’t. 

- читају реченице и увежбавају употребу знака 

питања; 

- пишу кратак текст о храни коју имају / немају за 

ручак. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу речи које се односе на храну; 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу бројеве до 100; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре гласове /gr/, /br/, /fr/и 

препознају њихову повезаност са 

комбинацијом слова gr, fr, br; 

- разумеју суштину и детаље разговора 

који читају; 

- разумеју суштину и детаље 

дескриптивног текста који чују; 

- питају и кажу да ли нечега има / нема 

односно да ли и шта неко има / нема; 

- напишу кратак текст о храни коју имају 

/ немају за ручак. 

 

 

7. Unit 5  – 

We’ve got 

English! 

(Имамо 

енглески!) 

 

 

4 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на школски простор и 

школске предмете; 

- језичку структуру – What have we got on 

(Monday)? We’ve got (PE) on (Tuesday)What have 

we got in the (art) room? We’ve got (crayons) и 

присвојне придеве our, their; 

- речи у којима се појављују гласови  /dr/, /tr/, 

/kr/и уочавају њихову повезаност са 

комбинацијом слова –  dr, tr, cr 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу речи које се односе школски 

простор и школске предмете; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре гласове /dr/, /tr/, /kr/и 

препознају њихову повезаност 

сакомбинацијом слова dr, tr, cr 

- разумеју суштину и детаље текста (веб 

странице) који прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа слике 

који чују; 
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тему; 

- читају текст на веб страници и исправљају 

грешке; 

- слушају опис и нумеришу слике по реду којим 

се описују; 

- читају изоловане реченице, уочавају велико 

почетно слово код писања дана у недељи; 

- пишу кратак текст о распореду часова. 

- разговарају о распореду часова; 

- питају и кажу шта имају у својој 

учионици; 

- напишу ког дана имају који предмет. 

 

8. Unit 6 – Let’s 

play after 

school! 

(Хајде да се 

играмо после 

школе!) 

 

4 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- изразе који се односе на активности после 

школе; 

- језичку структуру Present Simple, прво лице 

једнине, потврдно и одрично; 

- речи у којима се појављују гласови  /fl/, /pl/, /bl 

и уочавају њихову повезаност са комбинацијом 

слова –  fl, pl, bl. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају садржај постера и повезују активности са 

особама на које се доносе; 

- слушају опис активности и штиклирају слику 

којој опис одговара; 

- увежбавају реченичне моделе –I visit my 

Grandma every Tuesday. I don’t watch TV – усмено 

и писмено; 

- читају изоловане реченице и издвајају глаголе; 

- пишу кратак текст о свакодневним 

активностима после школе. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

природа и 

друштво. 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу изразе који се односе на 

активности после школе; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре гласове /fl/, /pl/, /bl/и 

препознају њихову повезаност 

сакомбинацијом слова fl, pl, bl; 

- разумеју суштину и детаље текста на 

постеру који прочитају; 

- разумеју суштину и детаље текста који 

чују; 

- кажу и напишу којим активностима се 

баве сваки дан после школе. 

 

9. Review&Test 

2 

(Ревизија и тест 

2) 

 

 

2 

Ученици понављају: 

- бројеве и изразе и речи које се односе на храну, 

школу и школске предмете, активности после 

школе;  

- језичке структуре – Has he / she / it  got …? Yes, 

he / she / it has. No, he / she / it hasn’t. Present 

 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

Ученици могу да: 

- прочитају и правилно напишу бројеве 

до 100, изразе и речи које се односе на 

храну, школу и школске предмете, 

активности после школе;  

- повежу питања и одговоре које 
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Simple – прво лице једнине, потврдно и одрично; 

- речи које садрже гласове  /gr/, /br/, /fr/, /dr/, /tr/, 

/kr/, /fl/, /pl/, /bl/односно комбинацију слова gr, br, 

fr, tr, cr, tr, fl, pl,bl. 

(Units  4  –  6) 

друштво. 

 

прочитају, а који се односе на слику;  

- повежу израз и слику и заокруже 

одговарајућу реч; 

- препознају и заокруже одговарајући 

глас у речи која га садржи. 

 

10. Unit 7– Let’s 

buy presents? 

(Хајде да 

купимо 

поклоне!) 

 

4 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на рођендан; 

- језичку структуру – Present Simpleглагола like – 

прво и треће лице једнине, потврдно, упитно и 

одрично; 

- речи у којима се појављују гласови  /kl/, /gl/, 

/sl/и уочавају њихову повезаност са 

комбинацијом слова –  cl, gl, sl. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају инструкције и исправљају грешке; 

- слушају разговор и повезују парове слика;  

- увежбавају дијалошки модел –What does he / she 

like? He / She likes … What do you like? I like … + I 

don’t like, He / She doesn’t like; 

- читајуреченице и претварају скраћене облике 

глагола у пуне; 

- пишу кратак текст о стварима које мама воли / 

не воли. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

природа и 

друштво. 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу речи које се односе на рођендан; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре гласове /kl/, /gl/, /sl/и 

препознају њихову повезаност 

сакомбинацијом слова cl, gl, sl; 

- разумеју инструкицје које читају; 

- разумеју суштину и детаље разговора 

који чују; 

- изразе допадање и недопадање, усмено 

и писмено. 

 

 

11. Unit 8 – 

Where’s 

grandma? 

(Где је бака?) 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- изразе који се односе на свакодневне радње; 

- изражавање времена – пун сат; 

- језичку структуру – Present Simple – треће лице 

једнине, потврдно; 

- речи у којима се појављују гласови /sm/, /sn/, 

/st/, sk/  и уочавају њихову повезаност са 

комбинацијом слова – sm, sn, st, sk; 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

природа и 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу изразе који се односе на 

свакодневне радње; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре гласове /sm/, /sn/, /st/, 

sk/ и препознају њихову повезаност 

сакомбинацијом словаsm, sn, st, sk; 

- разумеју суштину и детаље текста о 
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тему; 

- читају текст о свакодневним активностима 

исправљају грешке; 

- слушају текст освакодневним активностима и 

уписују одговарајуће време;  

- увежбавају дијалошки модел –What’s the time? 

It’s (seven) o’clock и реченичне моделе – He has 

breakfast at seven o’clock. She goes to school at nine 

o’clock. 

- читајуреченице и уочавају упитне речи When, 

Where, What; 

- пишу кратак текст о својим свакодневним 

активностима. 

друштво. 

 

нечијим свакодневним активностима који 

читају; 

- разумеју суштину и детаље текста о 

нечијим свакодневним активностима који 

чују; 

- кажу колико је сати; 

- питају и кажу шта раде свакога дана у 

одређено време; 

- напишу кратак текст о својим 

свакодневним активностима. 

 

 

12. Unit9 – 

Where does he 

work? 

(Где он ради?) 

 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- изразе који се односе на места где су људи 

запослени и њихове свакодневне задатке; 

- језичку структуру – Present Simple – треће лице 

једнине, упитно – да ли питања и питања са 

упитним речима; 

- речи у којима се појављује глас /eɪ/у средини и 

уочавају како слово е на крају речи мења изговор 

самогласника а – lake, gate… 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају интервју о свакодневним радним 

задацима исправљају грешке; 

- слушају текст освакодневним радним задацима 

и бирају одговарајући одговор;  

- увежбавају дијалошкe моделe –Where does he 

work? He works in a police station. Does he / she 

work in a shop? Yes, he / she does. No, he / she 

doesn’t.  

- читајуреченице и уочавају употребу зареза и 

везника и; 

- пишу кратак текст о својим свакодневним 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност, 

физичко 

васпитање. 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу изразе који се односе на места 

где су људи запослени и њихове 

свакодневне задатке; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре глас /eɪ/у средини 

речи и уоче да слово е на крају речи мења 

изговор самогласника а; 

- разумеју суштину и детаље интервјуа о 

нечијем занимању који читају; 

- разумеју суштину и детаље интервјуа о 

нечијим радним обавезама који чују; 

- питају и кажу где је неко запослен и 

шта тамо ради; 

- правилно користе зарез и везник и (and); 

- напишу кратак текст на тему где и шта 

неко ради. 
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активностима. 

 

13. 

Review&Test 3 

(Ревизија и тест 

3) 

 

 

2 

 

Ученици понављају: 

- изразе и речи које се односе нарођендан, 

свакодневне радње, места где су људи запослени 

и њихове свакодневне задатке;  

- језичку структуру – Present Simple, прво и треће 

лице једнине, потврдно, упитно и одрично; 

- речи које садрже гласове  /kl/, /gl/, /sl/, /sm/, /sn/, 

/st/, sk/, односно комбинацију слова cl, gl, sl, sm, 

sn, st, sk. 

(Units  7  –  9) 

 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

друштво. 

 

Ученици могу да: 

- прочитају и правилно напишу изразе и 

речи које се односе нарођендан, 

свакодневне радње, места где су људи 

запослени и њихове свакодневне задатке;  

- употребе правилан облик глагола like;  

- повежу почетак и крај реченице по 

слици; 

- питају и кажу шта неко воли / не воли, 

односно ради сваки дан у одређено 

време; 

- препознају и заокруже одговарајући 

глас у речи која га садржи. 

 

14. Unit 10– It’s 

hot today! 

(Данас је 

врућина!) 

 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- изразе и речи које се односе на временске 

прилике и активности које могу да раде у 

зависности од њих; 

- језичкe структурe – What’s the weather like? It’s 

windy. It’s hot. It’s raining. It’s raining, I can’t go 

out. It’s snowing, I can make a snowman. Put on 

your sun hat. Don’t put on your coat; 

- речи у којима се појављује глас /aɪ/у средини и 

уочавају како слово е на крају речи мења изговор 

самогласника i – bike, kite… 

2. Ученици: 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу изразе и речи које се односе на 

временске прилике и активности које 

могу да раде у зависности од њих; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре глас /аɪ/у средини 

речи и уоче да слово е на крају речи мења 

изговор самогласника i; 

- разумеју суштину и детаље временског 
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- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају временки извештај и повезују изразе са 

временским симболима; 

- слушају временски извештај и повезују опис и 

слику;  

- увежбавају горе наведене дијалошкe и 

реченичне моделe; 

- читајуреченице и уочавају глаголе и придеве; 

- пишу временски извештај и наводе шта могу / 

не могу да раде у датим временским условима. 

извештаја који читају; 

- разумеју суштину и детаље временског 

извештаја који чују; 

- питају и кажу какво је време; 

- кажу и напишу шта могу да раде у 

одређеним временским приликама. 

 

15. Unit11 –

What are you 

wearing? 

(Шта имаш на 

себи?) 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на одевање; 

- изразе који се односе на гледање на сат – пола 

сата, петнаест минута; 

- језичкe структурe – What are you wearing? I’m 

wearing… What’s he / she wearing? He’s / She’s 

wearing … What’s the time? It’s half past … / 

quarter past / to … 

- речи у којима се појављује глас /ə ʊ/у средини и 

уочавају како слово е на крају речи мења изговор 

самогласника o – nose, rope, bone… 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају песму и исправљају грешку; 

- слушају опис одеће и повезују га са сликом на 

коју се опис односи – нумеришу слике;  

- увежбавају горе наведене дијалошкe моделe; 

- читајуреченице и уочавају past иto; 

- пишу кратак опис о одећи коју имају на себи. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу речи које се односе на одевање; 

- препознају, правилно изговоре, читају и 

напишу изразе који се односе на гледање 

на сат – пола сата, петнаест минута; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре глас /əʊ/у средини 

речи и уоче да слово е на крају речи мења 

изговор самогласника о; 

- разумеју суштину и детаље песме коју 

читају; 

- разумеју суштину и детаље описа одеће 

који чују; 

- питају и кажу шта неко има на себи и 

колико је сати; 

- опишу шта имају на себи – усмено и 

писмено. 

 

16. Unit 12 – 

You’re sleeping! 

(Ти спаваш!) 

 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- изразе и речи које се односе на венчања и 

прославе; 

- језичку структуру – Present Continuous, прво и 

треће лице једнине и множине, потврдно и 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу изразе и речи које се односе на 

венчања и породичне прославе; 
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упитно; 

- речи у којима се појављује глас /u:/ и уочaвају 

како слово е на крају речи мења изговор 

самогласника u – June,flute, cube... 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају имеил и довршавају реченице по сећању; 

- слушају имеил и нумеришу слике;  

- увежбавају дијалошкe моделeWhat are you 

doing? I’m / We’re watching a video. What’s he / she 

doing? He’s / She’s eating the cake. What are they 

doing? They’re talking; 

- читајуреченице и уочавајунаставак -ing; 

- пишу кратак текст о ономе што тренутно раде 

на породичној прослави. 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

- правилно изговоре глас /u:/у средини 

речи и уоче да слово е на крају речи мења 

изговор самогласника u; 

- разумеју суштину и детаље 

дескриптивног имеила коју читају; 

- разумеју суштину и детаље имеила који 

чују; 

- питају и кажу шта неко тренутно ради; 

- напишу кратак текст о ономе што 

тренутно раде. 

 

17. Review & 

Test 4 

(Ревизија и тест 

4) 

 

2 

Ученици понављају: 

- изразе и речи које се односе навременске 

прилике и активности које могу да раде у 

зависности од њих, одевање и гледање на сат, 

венчања и породичне прославе; 

- језичку структуру – Present Continuousтреће 

лице једнинеи множине – да ли питања и кратки 

одговори; 

- речи које садрже гласове /aɪ/, /еɪ/, /əʊ/, /u:/ 

односно комбинацију слова i _ e, a _ e, o _ e, u _ e. 

(Units  7  –  9) 

 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

природа и 

друштво. 

 

Ученици могу да: 

- прочитају и правилно напишу изразе и 

речи које се односе навременске прилике 

и активности које могу да раде у 

зависности од њих, одевање и гледање на 

сат, венчања и породичне прославе; 

- употребе одговарајуће изразе / речи које 

се односе на гледање на сат и временске 

прилике;  

- повежу питање и одговор по сликама; 

- питају и кажу колико је сати и какво је 

време; 

- препознају и заокруже одговарајући 

глас у речи која га садржи. 

 

18. Unit 13– 

Look at all the 

animals! 

(Погледај све те 

животиње!) 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи које се односе на домаће животиње; 

- речи којима се описују нечије особине – описни 

придеви; 

- језичкe структурe – Comparative Adjectivesи 

облике императива за изражавање правила; 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу речи које се односе на домаће 

животиње; 

- препознају, правилно изговоре и 
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 - речи у којима се појављује глас /i:/ на крају и у 

средини речи и уочавају његову повезаност са 

дуплим словом ee. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају информативни летак и бирају тачан 

одговор; 

- слушају правила понашања и нумеришу слике 

на које се доносе;  

- увежбавају реченичне моделе користећи 

компаративе придева – The horse is bigger than the 

goat. The goose is louder than the hen; 

- увежбавају реченичне моделе – Don’t feed the 

animals. Wear boots. (правила понашања);  

- читају и повезују реченице везником и (and); 

- пишу реченице у којима упоређују особине 

људи, ствари и животиња. 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

употребе речи којима се описују нечије 

особине; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре глас /i:/на крају и у 

средини речи и уоче његову повезаност 

са дуплим словом ee; 

- разумеју суштину и детаље 

информативног летка - правила 

понашања која читају; 

- разумеју правила понашања који чују; 

- упореде особине – кажу и напишу шта 

је веће, ниже, више, гласније, тише… 

 

19. Unit 14 – 

Look at the 

photos! 

(Погледај 

фотографије!) 

 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- речи којима се описују људи и простор; 

- језичку структуру – Past Simple глагола to be – 

потврдно и одрично; 

- речи у којима се појављују дуги и кратки 

самогласници које производе иста слова (u - /ʌ/у 

cub - /u:/ уcube; a - /æ/уtap - /eɪ/уtape; i - /ɪ/уpip - 

/aɪ/у pipe) и уочавају како слово e на крају речи 

утиче надужину самогласника. 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају текст о догађају из прошлости и 

исправљају грешку; 

- слушају текст о догађају из прошлости и 

нумеришу слике;  

- увежбавају реченичне моделе користећи Past 

Simple глагола to beи изразе / речи којима се 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, именују, прочитају и 

напишу речи којима се описују људи и 

простор; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- упореде и правилно изговоре дуге и 

кратке гласове, односно уоче како слово 

e на крају речи утиче надужину 

самогласника (/ʌ/у cub - /u:/ уcube; /æ/уtap 

- /eɪ/уtape; /ɪ/уpip - /aɪ/у pipe); 

- разумеју суштину и детаље текста о 

догађају из прошлости који читају; 

- разумеју текст о догађају из прошлости 

који чују; 

- опишу људе и простор; 

- усмено и писмено опишу догађај из 
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описују људи и простор – I was happy. He wasn’t 

sad. The room was untidy. She was naughty. Тhey 

were tired. You weren’t wet. The balloons were on 

the floor. 

- читају и повезују реченице везницима andу 

потврдним реченицама и or у одричним; 

- пишу кратак дескриптивни текст о прошлости. 

прошлости. 

 

 

20. Unit15 – 

Well done! 

(Браво!) 

 

 

4 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- једнину и (не)правилнумножину именица –child 

– children, woman – women, teddy – teddies, boy - 

boys; 

- неодређене придеве some / any и редне бројеве; 

- језичку структуру – How many (men) were there? 

There were (three) men. 

- речи у којима се појављују гласови /ŋ/и /ŋk/на 

крају речи; 

2. Ученици: 

- слушају, читају и глуме причу која се односи на 

тему; 

- читају бајку и одговарају на питања; 

- слушају део бајке и хронолошки слажу слике;  

- увежбавају дијалошке моделе How many (men) 

were there? There were (three) men.What’s Suzy 

doing? She’s running. Is he / she happy? No, he / she 

isn’t. He’s / She’s sad. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност. 

 

 

Ученици могу да: 

- препознају, правилно изговоре и 

употребе облике једнине и (не)правилне 

множине именица и облике неодређених 

придева some / any; 

- кажу колико je некога или нечега било; 

- препознају, правилно изговоре и 

употребе редне бројеве; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- правилно изговоре гласoве /ŋ/и /ŋk/на 

крају речи; 

- разумеју суштину и детаље бајке коју 

читају; 

- разумеју суштину и детаље бајке коју 

чују; 

-кажу и напишу шта неко тренутно ради 

и како се осећа. 
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21. Extra skills 2 

(Додатне 

вештине 2) 

 

2 

 

1. Ученици уче и увежбавају: 

- изразе и речи које се односе на школска 

правила; 

- модалне глаголе may for permissions, must & 

have to for obligations and rules. 

 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

природа и 

друштво, 

музичка и 

ликовна 

култура, 

драмска 

уметност 

 

Ученици могу да: 

- комуницирју о правилима понашања у 

школи; 

- питају и кажу шта смеју, а шта не смеју 

да раде. 

 

 

Начин остваривања програма :  

Комуникативна  настава  језик  сматра  средством  комуникације.  Примена  овог приступау  настави  страних  језика  заснива  се  на  

настојањима  да  се  доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

- битно је значење језичке поруке; 

- од  четвртог  разреда  наставник  ученицима  скреће  пажњу  и  упућује  их  на значај граматичке прецизности исказа; 

- знања ученика мере се јасно одређеним релативнимкритеријумима тачности те узор није изворни говорник; 

- с циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (Интернет, дечји 

часописи, проспекти и аудиоматеријал) као и решавањем мање  или  више  сложених  задатака  у  реалним  и  виртуел 

ним  условима  са  јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

-од  четвртог  разреда  наставник  упућује  ученике  у  законитости  усменог  и писаног кода и њиховог међусобног односа. 

 

Комуникативноинтерактивни  приступ  у  настави  страних  језика  укључује  и следеће: 

- усвајање  језичког  садржаја  кроз  циљано  и  осмишљено  учествовање  у друштвеном чину; 

- поимање  наставног  програма  као  динамичног,  заједнички  припремљеног  и прилагођеног скупа задатака и активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

- ученици  се  третирају  као  одговорни,  креативни,  активни  учесници  у друштвеном чину; 

- уџбеници  постају  извори  активности  и  морају  бити  праћени  употребом аутентичних материјала; 

-учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију с другим предметима и подстиче ученике на студиозан и истраживачки рад; 

- за  увођење  новог  лексичког  материјала  користе  се  познате  граматичке структуре и обрнуто. 
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Технике (активности) 

Динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи,  одреди,  али  и  активности  у  вези  с  радом  у  

учионици:  цртај,  сеци,  боји, отвори/затвори свеску итд.); 

2. Рад у паровима, малим и великим групама (минидијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 

4.  Вежбе  слушања (према  упутствима  наставника  или  са  траке  повезати појмове у вежбанци, додати делове слике, допунити 

информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.); 

5. Игре примерене узрасту; 

6. Певање у групи; 

7. Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не волим, компарације...); 

8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини пројекти; 

9. Цртање по диктату, израда сликовног речника; 

10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 

11. Повезивање  звучног  материјала  са  илустрацијом  и  текстом,  повезивање наслова с текстом или, пак, именовање наслова; 

12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала; 

13. (извештај/дневник  са  путовања,  рекламни  плакат,  програм  приредбе  или неке друге манифестације); 

14. Разумевање писаног језика: 

а)  уочавање   дистинктивних   обележја   која   указују   на   граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...) 

б) препознавање везе између група слова и гласова 

в) одговарање  на  једноставна  питања  у  вези  с  текстом - тачно/нетачно, вишеструки избор 

г) извршавање прочитаних упутстава и наредби 

14. Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

15. Писмено изражавање: 

а) повезивање гласова и групе слова; 

б) замењивање речи цртежом или сликом; 

в) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

г) повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 

д) попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечји часопис или сл., налепнице за кофер); 

ђ) писање честитки и разгледница; 

е) писање краћих текстова. 
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9.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Математика  

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

разноврсних задатака; развијање менталних способности 

 

Компетенције које развија ; Чита, пише и упоређује бројеве до милиона и веће од милиона, као и рачунске операције 

• Разуме и зна да решава текстуалне задатке који се своде на основне рачунске радње и при томе уме 

да користи слова за запис непознатог броја 

• Решава једноставне проблем ситуације 

.  Решава једноставне логичко-комбинаторне проблеме  

- Зна да решава разломке 

-  Користи јединице мере за површину 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

СКУП 

ПРИРОДНИХ 

БРОЈЕВА 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЈЕКТИ-

ПОВРШИНА И 

ЗАПРЕМИНА 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

30 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Српски 

језик 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

Свет око 

нас 

 

Рачуна  вредност  бројевног  израза  са  највише  две  

операције  сабирања  и одузимања у оквиру прве хиљаде    

Множи и дели без остатка  (троцифрене бројеве  

једноцифреним) у оквиру прве хиљаде  

Зна јединице за мерење дужине и њихове односе 

Уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке 

целине 

Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате 

запремине течности   

Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе  

Рачуна вредност израза с највише две операције  

 Уме да решава једначине зна јединице за мерење површине 

и њихове односе зна  јединице  за  време  (секунда, минут,  

сат, дан, месец,  година) и  уме да претвара  веће  умање  и  

пореди  временске  интервале  у  једноставним ситуација 

 Претвара јединице за мерење запремине течности из већих у 

мање  
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РАЗЛОМЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Писање,читање и упоређивање 

разломака 

 

 

 Претвара јединице за мерење масе из већих у мање 

 Уме да израчуна обим  троугла, квадрата и правоугаоника 

када  су подаци дати у истим мерним јединицама  

 Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када 

су подаци дати у истим мернимјединицама 

Ууме да израчуна  бројевну  вредност  израза  са  више  

операција,  поштујући приоритет  

Уме да решава сложеније проблемске задатке дате у 

текстуалној форми  

 Уме да одреди решења неједначине са једном операцијом  

Претвара јединице за мерење запремине течности  

 Претвара јединице за мерење масе    

 

Начин остваривања програма : Индивидуални ,фронтални, рад  у  пару, групни  рад , вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, 

метода писаних радова, аналитичко-синтетичка , писање, графичко приказивање,уочавање, посматрање, систематизовање 

 

9.4. 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 

 

Компетенције које развија ; 

• Упознаје природно-географске одлике Србије, рељеф, воде, климу 

• Ученик упознаје флору и фауну наше земље 

- Упознају значајне догађаје – збивања 

• Упознаје начин живота људи у средњем веку на територији Србије 

• уочава промене материјала 

• Развија навике здравог живљења 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОГ СВЕТА 

 

РАД, ЕНЕРГИЈА, 

10 

 

 

18 

Разноврсност живог света 

Човек део природе 

 

Рад 

Ликовна 

култура  

 

 

Зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу  

Зна заједничке карактеристике живих бића   

Уме да класификује жива бића према једном од 

следећих критеријума: изгледу, начину исхране, 
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ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА 

 

 

 

ИСТРАЖУЈЕМО 

ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ 

 

 

 

ИСТРАЖУЈЕМО 

МАТЕРИЈАЛЕ 

 

СРБИЈА ДАНАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОШЛОСТ 

СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Природна богатства и њихово коришћење 

Природне сировине-примена,прерада 

Обновљиви и необновљиви извори 

енергије; Делатности људи ;Рад, 

производња,потрошња и одрживи развој 

Исраживање и уочавање узрочно-

последичних веза 

Величина сенке 

Висина звука 

Кретање 

 

Својства материјала 

Магнети 

 

Основне одреднице државе 

Развој модерне српске државе 

Стратешки положај Србије 

Природно-географске одлике 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски 

језик 

кретања и размножавања  

Разликује повољно и неповољно деловање човека по 

очување природе 

 Уме да одреди стране света помоћу Сунца  

Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, 

година, деценија и век  

Уме да прочита тражене информације са часовника 

и календара 

 Зна географски положај и основне одреднице 

државе Србије: територија, границе, главни град, 

симболи, становништво  

Зна најважније догађаје, појаве и личности из 

прошлости разуме повезаност услова живота и 

живих бића у станишту  

Разуме међусобну зависност живих бића у животној 

заједници 

 Зна да топлотна и електрична проводљивост 

материјала одређују њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу  

Разликује повратне и неповратне промене 

материјала  

разуме повезаност природно-географских фактора – 

рељефа, вода, климе – и делатности људи  

Зна редослед којим су се јављали важни историјски 

догађаји, појаве и личности  

Уочава сличности и разлике између начина живота 

некад и сад  

Уме да чита географску карту примењујући знања о 

странама света и значењу картографских знакова  

Зна шта је претходило, а шта је уследило након 

важних историјских догађаја и појава 

 

Начин остваривања програма : Индивидуални, ФронталниГрупни, Рад у паруВербалнаДемонстративно-илустративнаМет. практ. 

РадоваЕкспериментална,Истраживачка  Посматрање,ОписивањеПроцењивање,ГруписањеПраћење, Бележење,Сакупљање 
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9.5. 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 

 

Компетенције које развија ; културолошка освешћеност и изражавање 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

КОЛАЖ, ФРОТАЖ, 

ДЕКОЛАЖ И 

АСАМБЛАЖ 

 

ВЕЗИВАЊЕ 

ОБЛИКА У 

ТРОДИМЕНЗИОН

АЛНОМ 

ПРОСТОРУ И У 

РАВНИ 

 

 

СЛИКАРСКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ТЕХНИКЕ 

 

 

 

ОСНОВНЕ И  

ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ 

 

 

 

ЛИНИЈА,ПОВРШИ

НА, ВОЛУМЕН, 

БОЈА, ПРОСТОР 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

22 

 

 

 

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 

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 

 

Српски језик 

и Природа и 

друштво 

драмска 

секција 

 

 

- Уочавање рељефности 

структуре материјала 

- Припрема за препознавање  

-  

- савремене уметности у музејима 

и галеријама 

Развијање маште (полазећи од 

апстрактног ка конкретном и од 

конкретног ка апстрактном) 

 

 

Усвојити елементарна знања о 

основним и изведеним бојама 

- Добијање боја 

-   Рад са основним и изведеним 

бојама 

 

- Изналажење нових решења 

коришћењем природних и 

вештачких облика 
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АМБИЈЕНТ-

СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР 

 

 

 

10 

 

Линија,површина,волумен,боја-простор 

Појмови-волуИдејна 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 

 

 

 

 

 

 

Начин остваривања програма : Фронтални, Групни, Тимски  , Индивидуални, Рад у пару, Илустративно-демонстративна , Вербална 

Метода практичних радова, Сликање, Цртање,Сецкање, лепљење, Цепкање 

 

9.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Mузичка 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 

 

Kомпентенције које ученик развија :  културолошка освешћеност и изражавање 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

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 

 

Српски језик и 

Ликовно 

васпитање 

 

 

Стално подстицање ученика на што 

изражајније певање научених песмица;  

Извођење песама на мелодијским 

инструментима 

Усвајање музичке писмености – двогласно 

певање - канон 

Стицање искуства у слушању и 

разликовању музичких боја 

Навикавање ученика на пажљиво слушање 

музике 

Певање народних песама из нотног текста и 

по слуху   

Упознавање народних инструмената са 
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МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА

ШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

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. 

посебним освртом на српске народне 

инструменте 

Слушање уметничке и народне музике 

Навикавање ученика на пажљиво слушање 

музике 

Препознавање народних инструмената у 

слушаној музици 

 

 

Начин остваривања програма :  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 

 

9.7. 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 

Компетенције које развија :Рад на техници трчања 

- Развијање способности 

-  Развијање такмичарског духа и упорности  

- Да дете стиче моторичка умења у природним облицима кретања 

- Развијање физичких способности – снаге, брзине, издржљивости, прецизности, гибљивости, покретљивости 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

АТЛЕТИКА 

 

 

 

22 

 

 

Рад на техници трчања  у месту и у 

кретању 

Техника високог и ниског старта 

Усавршавање прекорачне технике на 

 

Музичка 

култура 

 

- Развијање креативности и сарадничких односа 

- Развијање снаге, издржљивости, гибљивости и 

покретљивости 

- Развијање осећаја за равнотежу и координацију 
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ВЕЖБЕ НА 

ТЛУ И 

СПРАВАМА 

 

 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИК

А И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

 

ОСНОВИ 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

26 

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 

 

Математика  

 

 

 

Свет око 

нас 

покрета  

- Развијање снаге мишића ногу, координације и 

способности моторичког памћења 

- Проширивање кретног искуства, развијање 

локомоторне и манипулативне спретности 

- Јачање експлозивне снаге мишића ногу и 

развијање смисла за естетско и ритмичко кретно 

изражавање 

- Овладавање новим плесним садржајима 

примењеним у слободном времену за одмор, 

разоноду и дружење 

- Развијање смисла за естетско и ритмичко кретно 

изражавање 

- Проширивање кретног искуства новим, 

конструисаним обликом кретања  

- Развијање оријентације у простору 

- Повећање покретљивости кичменог стуба 

- Развијање статичке снаге свих мишића тела, 

упорности, борбености и свесне дисциплине у 

односу на поштовање правила 

- Развијање осећаја за равнотежу и складан и 

повезан рад руку и ногу 

Утврђивање научених плесних корака као 

саставног дела народне традиције 

 

Начин остваривања програма : 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 

9.8. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИНАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Грађанско васпитање 

 

Циљ наставеграђанског  васпитања – Сазнање о себи и другима 4 (ГВ 4) јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код 

ученика четвртог разреда основне школе. Овај предмет пружа могућност ученицима да постану активни учесници у процесу 



134 
 

образовања и васпитања и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, 

одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.  
 

Компетенције које развија :Комуникација на матерњем језику , друштвене и грађанске компентенције, културолошка освећеност и 

изражавање, одговорно учешче у демократском животу. 

 

ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корела-

ција 

      СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Подстицање групног 

рада, договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима. 

 

Универзално важење 

дечјих права 

 

Заједно стварамо 

демократску 

атмосферу у нашем 

разреду, школи 

 

Живим демократију, 

демократска акција 

 

Међузависност и 

развијање еколошке 

свести 

 

Евалуација 

 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

3 

 

 

 

- Сусрет родитеља, наставника и ученика.  

- Размена о узајамним очекивањима, потребама, захтевима, 

тешкоћама везаним за остваривање програма; 

- Упознавање ученика са садржајем предмета и 

начином рада. 

- Дрво дечијих права  

Правимо рекламни штанд конвенције о дечијим правима  

- Cви различити - cви једнаки  

- Неправда je кад...   

- Ставови о правди  

- правила  

- Улога правилника, кућног реда школе  

- Cви ми имамо предрасуде  

- Да сам чаробњак, ja бих... 

- Ставови о моћи  

- Сукоби u превазилажење сукоба, преговарање   

- Тимски paд   

- Да се чује наш глас   

- Делујемо јединствено   

- Аргументујемо и заступамо наше интересе   

   Тражимо закон за... 

- Међузависност   

- Мрежа живота   

- Бринемо о биљкама u животињама   

- Ја пре, ја после 

- Презентација 

 

 

Свет 

око нас 

 

 

 

Ликовн

а 

култура 

 

 

 

Српски 

језик 

• да сазнају више о дечјим 

правима,  

• да разматрају значај ових права за 

сопствени живот и повезују их с 

вредностима које су њима важне,  

• да аргументовано износе своје 

ставове и мишљења,  

• да се договарају о заједничким 

изборима,  

• да бирају најзначајнија дечја 

права у складу са својим ставовима и 

вредностима, аргументују, износе 

своје предлоге пред другима, слушају 

се међусобно, одлучују на нивоу 

групе и негују демократски начин 

одлучивања и деловања,  

• да повезују примере поштовања и 

непоштовања дечјих права са 

свакодневним животом, да позивају 

себе и друге на поштовање и заштиту 

дечјих права како би очували систем 

вредности, да постану свесни 

сопствених компетенција, личне 

иницијативе и одговорности за 

поштовање права других и да позивају 

друге на поштовање права 

Начин остваривања програма : – искуствено учење, – игровни контекст– истраживачке методе (пројекти, анализе случаја),  
– интерактивне методе (дискусија, расправа, преговарање, дијалог, интервју, дописивање и друге интерактивне методе),  
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– симулацијске методе (игра улога, симулирање доношења одлука, симулирање међукултуралних односа),  

– игровне методе (драматизација, игре улога из прича, игре опуштања),  

– стваралачке методе (олуја идеја, писање писама или прилога за новине). 

 

9.9. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Верска настава 

 

Циљ и задаци предмета : циљ наставе у 4 разреду јесте да ученицистекну знања о томе да постојање света има свој циљ.Тај циљ је 

есхатолошка као литургијска заједница. 

 
Компетенције које развија : Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

УВОД 

5 1. Дружимо са Богом и светима 

– уводни час 
 

Српски 

језик,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народна 

традиција 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивни аспект: 

 • стећи  основне информације о темама које ће се обрађивати у 

настави Православног катихизиса током четвртог разреда 

 • уочити  какво је његово предзнање из градива обрађеног у 

претходном разреду школовања Афективни аспект: 

 •  желети да активно учествује на часовима верске наставе 

 

ЦРКВА ЈЕ 

НАШ 

ИЗБОР 

6 2. Заједница је основ живота 

 3. Црква је наш избор  

4. Црква је заједница са Светом 

Тројицом 

5. Црква је циљ стварања света 

6. Свет изван заједнице са 

Богом  

7. Свет у заједници са Богом 

Когнитивни аспект:  

• уочити  важност постојања заједнице  

• уочити разлику између Цркве и сваке друге заједнице;  

• уочити  да је Црква слободна заједница у којој учествују само они 

који то желе;  

• знати  да се они који су у заједници са Христом називају 

хришћани и да је Црква њихова заједница;   

• знати да се заједница Бога, људи иприроде зове Црква;  

• уочити  да изван Цркве свет не може постојати вечно. Афективни 

аспект:  

•  бити подстакнут да активно учествује у животу Цркве  

•  бити подстакнут да препознаје живот као дар Божји; 

 •  бити подстакнут да препознаје Живот Вечни као  Божји дар. 

ХРИСТОС 

НАС СВЕ 

6  

8. Христос позива Апостоле 9. 

Когнитивни аспект: 

 • уочити  да нас Христос позива у лични однос  - заједницу 
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ЗОВЕ Вера основ заједнице   

 

10. Апостоли позивају свет 

11.Човек само срцем јасно види   

 

12. Христос нас зове 13. Божић 

 

 

, природа 

и 

друштво,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ликовна 

култура 

 

љубави;  

• увидети  да су апостоли људи који су слични нама; 

 • уочити  да је вера основ заједнице са Богом;  

• увидети  да су Апостоли позивали људе у заједницу љубави са 

Христом;   

• разумети значај Христовог оваплоћења (рађања);  Усвојити 

текст и мелодију песме „Звезда се засја“ Афективни аспект: 

 •  бити подстакнут да доживети Христа као Личност која нам иде у 

сусрет. 

ДИВАН ЈЕ 

БОГ У 

СВЕТИМА 

СВОЈИМА 

6 14. Светитељи -сведоци љубави 

Божје 

 

 15. Свети Сава путеводитељ у 

живот вечни  

 

 16. Успињање ка Христу (опис 

н.ј – прича о Закхеју) 

 

 17. Свети Симеон Богопримац 

- сусрет са Христом  

 

18. Литургијско путовање 

заједнице свих светих 

Когнитивни аспект:  

• поступно изграђивати  свест о томе ко су светитељи;  

• увидети  да су сви позвани да буду светиетљи;  

• уочити важност светитеља каонаших узора за остваривање личног 

јединства са Богом; 

 • знати  какву важност  Савине речи и дела имају за нас данас;  

• уочити да је за остваривање јединства са Богом потребна искрена 

жеља; 

 • знати  да је Литургија начин на који сви остварујемо  заједницу 

са Богом; 

  • препознати  да у нашу заједницу са Богом уводимо све оне (и све 

оно) што волимо. Афективни аспект:  

• бити подстакнут да следује светитељима Божјим и да буде добар 

човек;   

• бити подстакнут да  препознаје љубав као највећу врлину. 

ЗНАЧАЈ 

ВРЛИ-

НСКОГ 

ЖИВОТА 

7 19. На путу светости   

 

20. Усавршавању нема краја  

 

21. Пут ка вечности 

22. Хришћанске врлине  

 

23. Врлинослов – свети нас уче 

Когнитивни аспект: 

 • увидети  да се грех јавља као последица  одсуства истинске 

љубави; 

 • уочити  да је грех наш погрешан избор; 

 • увидети  шта је самољубље и по чему се оно разликује од 

љубави;  

• увидети  да без врлина нема љубави; 

• уочити  да је само врлинама могуће остварити однос љубави са 

Богом и људима;  

• упознати најважније хришћанске врлине;  

•  увидети да врлине нису човеку дате, већ да се за њих треба 

трудити;  
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•увидети да се и врлине усавршавају. Афективни аспект:  

• бити подстакнут да следује светитељима Божјим; 

 •  бити подстакнут да се труди да у себи развија хришћанске 

врлине. 

СА НАМА 

ЈЕ БОГ 

5 24.Васкрсење и Педесетница   

 

25. Црква је икона Царства 

Божијег  

 

26. Црквена уметност - одсјај 

Царства Божијег 

Когнитивни аспект: 

 • уочити  да  служењем Литургије постајемо учесници  Царства 

Божијег и сједињујемо се са Богом;  

 упознати садржај  молитве «Царе небески»; 

 • увидети  да сам изглед православног храма изображава јединство 

Неба и земље. Афективни аспект: 

 • код ученика ће се развијати жеља за очувањем природе;  

  бити подстакнут да уреди школски простор најуспешнијим 

радовима;   

• бити подстакнут да и наредне године похађа часове Православног 

катихизиса;  

• уочити  у којој мери је напредовао и савладао  градиво 

Православногкатихизиса четвртог разреда основне школе. 

 

Начин остваривања програма : дискусија на теме, илустрације, видео презентације, одлазак у цркву 

 

9.10. 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; 

Компетенције које развија : дигиталне, културолошке, изражавање 
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ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

Цртамо и 

пишемо  

 

 

Правимо 

одељењске 

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, 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.).  

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

Српски језик 

 

Фронтални 

Индивидуални 

Уџбеник 

Музички ЦД 

Метода практичних 

радова 

Метода демонстрације 

Метода учења 
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9.11. ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  

Циљеви и задаци 

- Понашање ученика и развој хуманизације међу људима  

- елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

- превенција малолетничке деликвенције 

- превенција болести зависности 

 

Ред. 

број 
Тема 

Оријентациони 

број часова 

1 ПОДСТИЦАЊЕ ДОГОВОРА И САРАДЊЕ 3 

2 ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ 8 

3 ДЕЧЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 3 

4 АДАПТАЦИЈА НА ШКОЛУ И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА 5 

5 РАЗВИЈАЊЕ И ЊЕГОВАЊЕ ЉУДСКИХ ВРЕДНОСТИ 17 

 36 
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9.12. ДОПУНСКА НАСТАВА:  српски језик 

 

Циљеви и задаци : 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 

 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА (облици, методе... 

 

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 

 

Оспосовбљавање 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 

Метода. 

 

Читање,Уочавање,Тумачење, 

Запажање,Образлагање 

Читанка, Наставни лист, 

Припремљени наставни листићи. 
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9.13. ДОПУНСКА НАСТАВА : Математика 

 

Циљеви и задаци: усвајање елементарних математичких знања; примена усвојених математичких знања у решавању разноврсних 

задатака; развијање менталних способности 

 

ТЕМА 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА (облици, методе... 

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; Оспособљ. 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. 

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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9.14. ДОПУНСКА НАСТАВА : Енглески језик  

1. Поздрављање, представљање и основна друштвена комуникација 

2. Боје 

3. Играчке 

4. Бројеви од 1 до 20 

5. Придеви којима се описује коса 

6. Речи којима се именују предмети из учионицe 

7.Показне заменице – Тhis /That, These / Thosе 

8.Правилно писање малих и великих латиничних слова; 

9.Читање кратког дескриптивог текста 

10. Речи које се односе на осећања и стања 

11. Скраћени и пуни облици глагола бити – 3. лице јед. и мн.; 

12. Изрази који се односе на спорт и рекреацију; 

13. Can for abilities; 

14.Неодређени члана / an; 

15. Речи које се односе на храну и бројеве до 100; 

16. Речи које се односе на школски простор и школске предмете; 

17. Изрази који се односе на активности после школе; 

18. Present Simple, прво лице једнине, потврдно и одрично; 

19. Речи које се односе на рођендан; 

20. Present Simpleглагола like – прво и треће лице једнине, потврдно, упитно и одрично; 

21. Изрази који се односе на свакодневне радње; 

22.Изражавање времена – пун сат; 

23. Present Simple – треће лице једнине, потврдно; 

24.Упитне речи When, Where, What; 

25. Изрази који се односе на места где су људи запослени и њихове свакодневне задатке; 

26. Present Simple – 3. лице јед., упитно – да ли питања и питања са упитним речима; 

27.Речи које се односе на одевање; 

28. Изразе који се односе на гледање на сат – пола сата, петнаест минута 

29. Изрази и речи које се односе на прославе; 

30. Present Continuous, 1. и 3. лице јед и мн, потврдно и упитно; 

31. Речи које се односе на домаће животиње, нечије особине – описни придеви; 
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32. Comparative Adjectives 

33. Облици императива за изражавање правила; 

34. Речи којима се описују људи и простор; 

35. Past Simple глагола to be – потврдно и одрично; 

36.Читање бајке 

Начин оставривања 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 увежбају вештину 

писања и читања на елементарном нивоу.Биће заступљено и увежбавање 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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9.15. ДОДАТНA НАСТАВA : Mатематика 

 

Циљеви и задаци: 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. 

 

 

9.16. ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Тема Предмети укључени 

у реализацију теме 

Начин реализације Циљ Разред 

„ Лисица и гавран“-

народна басна 

Сабирање и 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Разговор, имитација , играње улога, 

илустровање 

причање,препричавање, опис, 

Обрада народне басне „Лисица и 

гавран“која је основа овог часа. 

Утврђивање градива и усвајање нових 

 

 

 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ 
ОБЛИЦИ 

РАДА 
МЕТОДЕ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

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. 

 

Индиви-

дуални и 

групни,  

 

рад у пару 

 

Фрoнтални 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метда 

разговора, 

метода писаних 

радова, метода 

усменог 

излагања, 

метода 

демонстрације, 

метода читања 

и рада на 

тексту, 

хеуристичка 

метода, 

илустративна 

метода 

Модели 

геометри-

јских 

фигура и 

геометри-

јских тела, 

геометри-

јски 

прибор, 

мерни 

инструме-

нти  

(тегови, 

посуде, 

тас, метар) 

... 
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одузимање до 100 

„Карневал 

животиња“ Камиј 

Сен Санс 

Разноврсност 

животиња 

Wild animals 

Музичка култура 

Енглески језик 

решавање задатака , демонстрација, 
препознавање,  

 

 

 

знања о разноврсности животиња. 

Развијање љубави, интересовања и потребе 

за слушањем музике,развијање маште и 

стваралачких способности ученика. 

Усвајање речи и израза који се односе на 

животиње на енглеском језику. Интеграција 

сродних садржаја из различитих наставних 

предмета где се свима посвећује једнака 

пажња. 

 

 

 

 

 

 

други 

 

 

 

 

 

 

То је наше село: 

-Седам прутова 

(народна 

приповетка) 

-Множење и 

дељење бројем 7, 

-Насеља–село, 

-Моје село 

My farm 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Разговор, имитација , играње улога, 

илустровање 

причање,препричавање, опис, 

решавање задатака , демонстрација. 
 

 

 

 

Обрада новог градива из српског језика и 

утврђивање и обнављање савладаног 

градива из математике и света око нас кроз 

интеграцију сродних садржаја из 

различитих наставних предмета где се свим 

предметима посвећује иста пажња. 

Повезивање интегративне наставе са 

луткарством. 

 

 

ПРОЛЕЋЕ 

 

 

 

НОВА ГОДИНА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разговор, имитација , играње улога, 

илустровање 

причање,препричавање, опис , 

демонстрација. 

 

 

 

 

 

Разговор, имитација , играње улога, 

илустровање 

причање,препричавање, опис , 

демонстрација. 

Проширивање знања о пролећу и промене у 

природи са доласком пролећа. Усвајање 

вокабулара на енглеском језику који се 

односи на природу и промене у њој, 

усвајање назива годишњих доба. 

 

Проширивање знања о празницима,писање 

и прављење новогодишње честитке. 

Усвајање речи и израза који се односи на 

Нову годину на енглеском језику 

 

 

 

трећи 
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1.Нова година- 

Божић 

 

 

2. Пролеће 

Српски језик , 

математика, 

ликовна култура , 

музичка култура и 

енглески језик. 

 

Српски језик, свет 

око нас, ликовна  

култура, музичка 

култура и физичко 

васпитање. 

 

Индивидуални ,Фронтални.рад  у  

пару,групни  рад ,вербално-

текстуална, .аналитичко-синтетичка 

метода .метода  писаних радова,  

илустративно-демонстративна 

метода 

 

Међусобна сарадња наставника и 

повезивање градива више предмета везано 

за једну тему. Усвајање нових знања и 

презентација наученог и урађеног на 

приредбама,прављење паноа и изложби. 

 

 

четврти 

 

9.17. СЕКЦИЈЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 

 

9.17.1. ПЛАН РИТМИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Циљ и задаци: 

 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 
Број часова 

за тему 

1.  ФОРМИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ 1 

2.  УПОЗНАВАЊЕ СА РАДОМ СЕКЦИЈЕ 1 

3.  УВЕЖБАВАЊЕ КОРАКА 27 

4.  ПРИПРЕМА НАСТУПА  5 

5.  ТАКМИЧЕЊЕ ГРУПА  2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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9.17.2. МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

СЕПТЕМБАР                                      планирано часова:4             

Дружење математичара 

Математичке игре 

Математичке игре 

Математички квиз 

ОКТОБАР                                                   планирано часова:4 

Решавање задатака 

Решавање задатака 

Решавање задатака 

Такмичење  међу члановима секције 

НОВЕМБАР                                               планирано часова:4 

Занимљиви задаци-решавање 

Занимљиви задаци-решавање 

Занимљиви задаци-решавање 

Математички квиз 

ДЕЦЕМБАР                                               планирано часова:4 

Припремање изложбе о раду секције 

Припремање изложбе о раду секције 

Прављење зидних математичких новина 

Изложба о раду секције 

ЈАНУАР                                                     планирано часова:2 

Дружење са ученицима са допунске наставе 

Припрема за учествовање у прослави светог Саве 

ФЕБРУАР                                                  планирано часова:4 

Решавање задатака 

Решавање математичких игара 

Погађање замишљеног броја 

Математичке илистрације 

МАРТ                                                        планирано часова:4 

Вежбање задатака за такмичење 

Вежбање задатака за такмичење 

Вежбање задатака са такмичења 

Вежбање задатака са такмичења 
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АПРИЛ                                                    планирано часова:4 

Математички квиз знања 

Математички ребуси 

Магични квадрати 

Занимљиви задаци 

МАЈ                                                          планирано часова:4 

Математичке асоцијације 

Математичке укрштенице 

Занимљиви задаци-решавање 

Занимљиви задаци-решавање 

ЈУН                                                           планирано часова:2 

Активности по избору ученика 

Активности по избору у ченика 

 

9.17.3. 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 

 
ТЕМА 

Артикулација и дикција 

Мимика и гестикулација           

Рад на драмском и рецитаторском 

текскту 

Припрема  за Савиндан   

Припрема за Дан жена 

Припрема за завршни наступ 
 

... 
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9.17.4. 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 

 

9.17.5. ХОР И ОРКЕСТАР 

 МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

Садржај програма Циљеви и задаци музичке културе 

Извођење музике  

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

б) Основе музичке писмености 

неговање способности извођења музике певањем и свирањем 

-неговање смисла за колективно музицирање (певање исвирањe) 

Слушање музике 

а) Слушање вокално-инструменталних и инструменталних 

композиција 

б)Уочити облике –музичка реченица,  

стицање навике за слушање музичког дела 

-развијање способности за доживљај музичког дела 

-развијање способности за разумевање музичког дела 

-развијање критичког мишљења 

Музичко стваралаштво 

а) импровизација мелодије на задани текст 

б) импровизација мелодије на задани  

подстицање стваралачког ангажовања ученика 

-развијање музичке креативности 

-развијање способности за импровизацију мелодије 
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10. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 
Редни 

број 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

недељ годиш недељ годиш недељ годиш недељ годиш 

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. Техника и технологија 2 72 2 72     

12. Техничко и информатичко 

образовање 

    2 72 2 72 

13. Информатика и рачунарство 1 36 1 36     

13. Физичко и здравствено вапита 2 72+54 2 72+54     

14. Физичко васпитање     2 72 2 72 

У К У П Н О :  А 24 918 25 954 26 936 26 936 

 

Редни 

број 

А. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

недељ годиш недељ годиш недељ годиш недељ годиш 

1. Верска настава/ 

Грађанско васпитање* 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Други страни језик** 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко васпитање – 

изабрани спорт*** 

    1 36 1 36 

У К У П Н О :  Б 3 108 3 108 4 144 4 144 

У К У П Н О : А + Б 27 1026 28 1062 30 1080 30 1020 

Р.бр. В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ**** 

        

1. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Свакодневни живот у 

прошлости 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Цртање, сликање и вајање 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Информатика и рачунарство     1 36 1 36 

 Шах 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Домаћинство     1 36 1 36 

У К У П Н О : В 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О : А + Б + В 29 1044 30 1080 31 1116 31 1116 

*Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучав га до краја другог циклуса 

** Ученик бира страни језик са листе страних језика које нуди школа у складу са својим кадровским  

     могућностима и изучава га до краја другог циклуса 
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*** Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године 

**** Школа је дужна да поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са листе В, 

за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године 

 

 

 

10.1. Облици образовно-вспитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

предмети 

 
Редни 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ  

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

недељ годиш недељ годиш недељ годиш недељ годиш 

1. Редовна настава 27 1026 28 1062 21 756 21 756 

2. Слободне наставне 

активности* 

1 36 1 36     

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. Екскурзија до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

2 до 3 дана 

годишње 
*Слободне наставне аактивности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну 

активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди 

 

 

 

 



153 
 

11. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Српски језик 

11.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета: Циљ наставе српског језика јесте оспособљавање ученика да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативним ситуацијама, у говору и писању.Савладивши основним законитостима српског књижевног језика, ученик стиче 

основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; кроз читање и тумачење 

књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да 

усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају 

језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира 

знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

 

Компетенције које развија:Комуникација на матерњем језику односи се на способност изражавања појмова, мисли, осећања, чињеница 

и мишљења у говорном и писаном облику, те одговарајуће и креативне језичке интеракције. Вештине комуницирања укључују жељу за 

критичким и конструктивним дијалогом и заинтересованост за интеракцију с другима што подразумева свест о деловању језика на 

друге и потребу разумевања и коришћења језика на позитиван и социјално одговоран начин. 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр.ч         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

- разликује књижевни и 

некњижевни текст; упоређује 

одлике фикционалне и 

нефикционалне књижевности 

- чита са разумевањем и опише свој 

доживљај различитих врста 

књижевних дела  

- чита са разумевањем одабране 

примере осталих типова текстова  

- одреди род књижевног дела и 

књижевну врсту  

- разликује карактеристике народне 

од карактеристика уметничке 

књижевности  

- разликује реалистичну прозу и 

 

 

 

 

КЊИЖЕ- 

ВНОСТ 
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ЛИРИКА 

Лектира  

1. Народна песма: Вила зида град  

2. Народне лирске песме о раду(избор); народне лирске 

породичне песме (избор)  

3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу  

4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму  

5. Душан Васиљев: Домовина/Алекса Шантић: Моја 

отаџбина  

6. Војислав Илић: Зимско јутро  

7. Милован Данојлић: Шљива/Десанка Максимовић: 

Сребрне плесачице  

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 

Књижевни термини и појмови  

Песник и лирски субјекат.  

Мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске 

песме.  

Са појединим 

елементима медијске 

писмености ученике 

треба упознати кроз 

корелацију, нпр. 

појам дечји часопис 

упознати на 

конкретном тексту из 

часописа по избору 

(садржај текста треба 

да буде у вези са 

лектиром); појам 

радио упознати уз 

обраду текста 

Капетан Џон 

Пиплфокс Душка 

Радовића. Кроз 
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прозу засновану на натприродној 

мотивацији  

- анализира елементе композиције 

лирске песме (строфа, стих); епског 

дела у стиху и у прози (делови 

фабуле  

- поглавље, епизода; стих); 

драмског дела (чин, сцена, појава)  

- разликује појам песника и појам 

лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца  

- разликује облике казивања  

- увиђа звучне, визуелне, тактилне, 

олфакторне елементе песничке 

слике  

- одреди стилске фигуре и разуме 

њихову улогу у књижевно-

уметничком тексту - процени 

основни тон певања, приповедања 

или драмске радње (шаљив, ведар, 

тужан и сл.)  

- развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

- одреди тему и главне и споредне 

мотиве  

- анализира узрочно-последично 

низање мотива  

- илуструје особине ликова 

примерима из текста  

- вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове  

- илуструје веровања, обичаје, 

начин живота и догађаје у 

прошлости описане у књижевним 

делима  

 

 

 

 

 

 

Врста строфе према броју стихова у лирској песми: катрен; 

врста стиха по броју слогова (десетерац и осмерац). Одлике 

лирске поезије: сликовитост, ритмичност, емоционалност.  

Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. Врсте ауторске и 

народне лирске песме: описне (дескриптивне), родољубиве 

(патриотске); митолошке, песме о раду (посленичке) и 

породичне. 

 

ЕПИКА 

Лектира 

1. Народна песма: Свети Саво  

2. Народна песма: Женидба Душанова (одломак о 

савладавању препрека заточника Милоша Војиновића)  

3. Еро с онога свијета  

4. Ђевојка цара надмудрила  

5. Милован Глишић: Прва бразда  

6. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)  

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец  

8. Иво Андрић: Мостови  

9. Данило Киш: Дечак и пас  

10. Горан Петровић: Месец над тепсијом (први одломак 

приче "Бели хлеб од претеривања" и крај приче који чине 

одељци "Можеш сматрати да си задобио венац славе" и 

"Мрави су вукли велике трошице тишине") 11. Антон 

Павлович Чехов: Шала 

 

Књижевни термини и појмови 

Писац и приповедач.  

Облици казивања: приповедање у првом и трећем лицу.  

Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља.  

Карактеризација ликова - начин говора, понашање, 

физички изглед, животни ставови, етичност поступака.  

Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, 

бајка (народна и ауторска), новела (народна и ауторска), 

шаљива народна прича.  

Врста стиха према броју слогова: десетерац.  

појмове филм, радио 

и дечји часописи 

ученици се постепено 

уводе у свет медијске 

писмености; 

 

Поред корелације 

међу текстовима, 

неопходно је 

успоставити 

вертикалну 

корелацију. 

Наставник мора бити 

упознат са 

садржајима српског 

језика претходних 

разреда ради 

поштовања принципа 

поступности и 

систематичности; 

 

Наставник, такође, 

треба да познаје 

садржаје предмета 

природа и друштво за 

3. и 4. разред (пример: 

приликом обраде 

преткосовских песама 

у уводном делу часа 

или приликом 

мотивације, ученике 

треба подсетити на 

оно што су учили о 

Немањићима и 

Мрњавчевићима из 

овог предмета...); 
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- уважава националне вредности и 

негује српску културноисторијску 

баштину  

- наведе примере личне добити од 

читања  

- напредује у стицању читалачких 

компетенција  

- упореди књижевно и филмско 

дело, позоришну представу и 

драмски текст 

 

 

 

ДРАМА  

Лектира  

1. Бранислав Нушић: Кирија  

2. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс  

3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови Позоришна представа и 

драма.  

Чин, појава, лица у драми, драмска радња.  

Сцена, костим, глума, режија.  

Драмске врсте: једночинка, радио-драма.  

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ (бирати до 2 дела)  

1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из дела Живот 

и обичаји народа српскога) 

2. Доситеј Обрадовић: О љубави према науци  

3. М. Петровић Алас: У царству гусара (одломци)  

4. Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања 

(одломак)  

5. Избор из енциклопедија и часописа за децу 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА:  

1. Епске народне песме (о Немањићима и Мрњавчевићима - 

преткосовски тематски круг)  

2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче (избор); 

кратке фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, 

загонетке)  

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о изградњи 

склоништа)  

5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија Фина/Краљевић и 

просјак/Доживљаји Тома Сојера  

6. Избор ауторских бајки (Гроздана Олујић; Ивана Нешић: 

Зеленбабини дарови (одломци))  

 

Хоризонтална 

корелација 

успоставља се, пре 

свега, са наставом 

историје, ликовне 

културе, музичке 

културе, верске 

наставе и грађанског 

васпитања. 

*Корелација редовне 

наставе  са 

Протоколом о 

заштити ученика и 

деце  од насиља 

злостављања и 

занемаривања у  

обрзовно – васпитним  

установама  огледаће 

се  кроз навођење  

хумористичких  

елемената у 

књижевним 

текстовима и 

прављењем аналогија  

са свакодневним 

животом и начинима 

превазилажења 

сукоба, креирање 

наставних јединица 

по моделу активне 

наставе  кроз коју се 

вежаба решавање 

супродстављених 

мишљења. 
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7. Игор Коларов: Аги и Ема  

8. Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, 

Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, 

Дејан Алексић...)  

 

Допунски избор лектире 

(бирати до 3 дела)  

1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из Ђулића)  

2. Стеван Раичковић: Велико двориште (избор)/Мале бајке 

(избор)  

3. Иван Цанкар: Десетица  

4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из античке Грчке 

(избор)/Густав Шваб: Приче из старине  

5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци)  

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона  

7. Корнелија Функе: Господар лопова (одломак)  

8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак)  

9. Владислава Војновић: Приче из главе (избор, осим приче 

Позориште)  

10. Дејан Алексић: Музика тражи уши (избор)/Кога се тиче 

како живе приче (избор)  

11. Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа (одломак о 

Месечевој краљици) и Едмон Ростан: Сирано де Бержерак 

(одломак о путу на Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

- разликује променљиве речи од 

непроменљивих  

- разликује категорије рода, броја, 

падежа речи које имају деклинацију  

- разликује основне функције и 

значења падежа  

- употребљава падежне облике у 

складу са нормом  

- употребљава глаголске облике у 

складу са нормом  

- разликује основне реченичне 

 

ЈЕЗИК 

 

Грамати-

ка 

(морфоло

-гија, 

синтакса

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви 

(с напоменом да су неки бројеви непроменљиви), глаголи; 

непроменљиве речи: прилози (с напоменом да неки 

прилози могу имати компарацију) и предлози. 

Именице - значење и врсте (властите, заједничке, збирне, 

градивне; мисаоне, глаголске). 

Промена именица (деклинација): граматичка основа, 

наставак за облик, појам падежа. 

Основне функције и значења падежа (с предлозима и без 

предлога): номинатив (субјекат); генитив (припадање и део 

нечега); датив (намена и усмереност); акузатив (објекат); 
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чланове (у типичним случајевима) вокатив (дозивање, обраћање); инструментал (средство и 

друштво); локатив (место). 

Придеви - значење и врсте придева (описни, присвојни, 

градивни; месни и временски); род, број, падеж и 

компарација придева. 

Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу. 

Заменице - личне заменице: промена, наглашени и 

ненаглашени облици, употреба личне заменице сваког лица 

себе, се. 

Бројеви - врсте и употреба: главни (основни, збирни 

бројеви, бројне именице на -ица) и редни бројеви. 

Глаголи - глаголски вид (несвршени и свршени); 

глаголски род (прелазни, непрелазни и повратни глаголи); 

глаголски облици (грађење и основно значење): инфинитив 

(и инфинитивна основа), презент (презентска основа, 

наглашени и ненаглашени облици презента помоћних 

глагола), перфекат, футур I. 

Предикатска реченица - предикат (глаголски; именски); 

слагање предиката са субјектом у лицу, броју и роду; прави 

и неправи објекат; прилошке одредбе (за место, за време, за 

начин; за узрок и за меру и количину); апозиција. 

- доследно примењује правописну 

норму у употреби великог слова; 

састављеног и растављеног писања 

речи; интерпункцијских знакова  

- користи правопис (школско 

издање) 

Правопи

с 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велико слово у вишечланим географским називима; у 

називима институција, предузећа, установа, организација 

(типични примери); велико и мало слово у писању 

присвојних придева. 

Заменица Ви из поштовања. 

Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај 

у суперлативу; вишечлани основни и редни бројеви. 

Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз вокатив и 

апозицију); наводници (наслови дела и називи школа); црта 

(уместо наводника у управном говору). 

 

- правилно изговара речи водећи 

рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице - говори јасно 

поштујући књижевнојезичку норму 

- течно и разговетно чита наглас 

Ортоепиј

а 

Место акцента у вишесложним речима (типични 

случајеви). 

Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове; 

интонација упитних реченица. 

Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, а 
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књижевне и неуметничке текстове  потом брже (индивидуално или у групи). 

- користи различите облике 

казивања: дескрипцију (портрет и 

пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, 

дијалог  

- издваја делове текста (наслов, 

пасусе) и организује га у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и 

завршни део текста)  

- саставља говорени или писани 

текст о доживљају књижевног дела и 

на теме из свакодневног живота и 

света маште  

- проналази експлицитно и 

имплицитно садржане информације 

у једноставнијем књижевном и 

некњижевном тексту  

- напамет говори одабране књижевне 

текстове или одломке 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУР

А 

47 Препричавање, причање, описивање - уочавање разлике 

између говорног и писаног језика; писање писма (приватно, 

имејл)  

Богаћење речника: синоними и антоними; некњижевне 

речи и туђице - њихова замена језичким стандардом; 

уочавање и отклањање безначајних појединости и 

сувишних речи у тексту и говору.  

Техника израде писменог састава (тежиште теме, избор и 

распоред грађе, основни елементи композиције и 

груписање грађе према композиционим етапама); пасус као 

уже тематске целине и његове композицијско-стилске 

функције.  

Осам домаћих писмених задатака. Четири школска 

писмена задатка. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Књижевност Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је разврстана на обавезни, допунски и изборни 

део. Комбиновањем и повезивањем различитих текстова успоставља се вертикална и хоризонтална корелација уз 

помоћ којих се ученици поступно уводе у свет књижевности. Циљем је да се ученици наше школе оспособе за 

самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова. Исходи ове области су засновани на 

читању тако да је оно главна активност. У петом разреду негује се доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у 

истраживачко читање и оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког дела. 

Граматика Програм граматике се реализује поступно, где се језик ученицима представља и тумачи као систем. Ниједна језичка 

појава се не изучава изоловано, већ се повезује са обрађеним текстовима из књижевности, али и са непосредном 

говорном праксом. На тај начин се настава граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик 

појављује као свестрано мотивисана људска активност. Садржај вежбања граматике се одређује на основу 

континуираног праћења језичког испољавања ученика. Тако ће настава граматике бити у функцији оспособљавања 

ученика за правилно комуницирање савременим српским језиком. 

Правопис Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру правописних вежби повремено ће се 

проверавати графија. Ученици ће се подстицати да уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, 
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као и у различитим типовима комуникације путем интернета. На овим часовима ће се користити штампано издање 

Правописа, а ученици ће се упућивати на служење и електронским издањем. 

Ортоепија Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан изговор, али се оне неће реализовати као посебне наставне јединице, 

већ уз одговарајуће теме из граматике и књижевности. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да 

препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован говор. Као ортоепска вежба спроводиће се и говорење напамет 

научених одломака у стиху и прози уз помоћ аудитивних наставних средстава које поседује наша школа. 

Језичка култура Ова наставна област реализује се кроз повезивање с обрадом књижевних текстова као репрезентативних образаца 

изражавања, а такође и са наставом граматике и правописа. Језичка култура се негује спровођењем лексичко-

семантичких и стилских вежби које ће богатити и развијати способност и вештину изражавања. Сва вежбања изводе се 

на тексту или у току говорних вежби. Када су у питању домаћи и школски писмени задаци, ученици ће користити и 

латинично писмо.  

 

11.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета : 

Развијање интелектуалних капацитета и знања ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са 

њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и 

ученика;оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење;оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које 

се односе на сопствени развој и будући живот; неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних 

мањина;развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; развијање код деце и ученика радозналости и 

отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и 

ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;поштовање права деце, људских и грађанских 

права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;развијање и неговање другарства и 

пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

Компетенције које развија:  

Ученик примењује шира знања о језику, општој култури и књижевности у различитим ситуацијама. Води разговор на конструктиван 

начин и компетентно учествује у расправи о језику, култури и књижевности, стално унапређујући своју способност слушања и читања 

тежих неуметничких, књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова. Тумачи, вреднује, упоређује и на друге начине обрађује 

информације из неуметничких, књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова. Самостално уочава стилске одлике и друге аспекте 

текста, аргументује своје ставове примарним текстом и саображава вештине читања сврси, сложености и тежини текста уопште – и тако 

изграђује себе као компетентног читаоца. Користи стручну литературу, пише и редигује текстове (нпр. реферат) поштујући језичку 

норму и основна правила технике научног рада. Има изграђене читалачке навике и вештине писања основних жанрова потребних за 

наставак школовања и разуме њихов значај за свој лични развој и друштво у целини. 
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ТЕМА Бр. час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

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 књижевно-језичком нормом и 

правописом. 

Подела речи по настанку: просте, изведене и сложене. 

Суфикси - разликовање суфикса од граматичких наставака; 

творбена основа; корен речи. Примери изведених именица, 

придева и глагола (певач, школски, школовати се). 

Сложенице, примери сложених речи насталих срастањем 

двеју или више речи, односно њихових творбених основа; 

просто срастање и срастање са спојним вокалом (Бео/град, 

пар/о/брод). Префикси; примери именица, придева и глагола 

насталих префиксацијом (праунук, превелик, научити). 

Атрибутска и предикатска функција именица и придева. 

Самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела речи на 

слогове. Подела сугласника по месту изговора и по 

звучности. 

Гласовне промене и алтернације - уочавање у грађењу и 

промени речи: палатализација и сибиларизација; 

непостојано а; промена л у о; једначење сугласника по 

звучности (одступања у писаном језику); једначење 

сугласника по месту изговора; јотовање; асимилација и 

сажимање самогласника; губљење сугласника (на одступања 

указати у примерима). 

Придевске заменице: разликовање по значењу и функцији - 

присвојне, показне, односно-упитне, неодређене, опште, 

одричне; употреба повратне заменице свој. 

Грађење и значења глаголских облика: аорист (стилска 

обележеност), футур ИИ; имперфекат; плусквамперфекат; 

императив; потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски 

прилози. Прости и сложени глаголски облици. Лични и 

нелични глаголски облици. 

Реченица (основни појмови): комуникативна реченица 

(синтаксичко-комуникативна јединица која представља 

 

Поред 

корелације 

међу 

градивом, 

неопходно је 

успоставити 

вертикалну 

корелацију. 

Наставник 

мора бити 

упознат са 

садржајима 

српског 

језика 

претходних 

разреда ради 

повезивања 

ученог 

градива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разликује правилан од 

неправилног изговора гласа; 

зна основну поделу гласова; 

има основна знања у вези са 

слогом и примењује их у у 

растављању речи на крају реда; 

зна основна правила 

акценатске норме и уочава 

евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента. 

- Познаје врсте и подврсте 

речи; примењује норму у вези 

с облицима речи у 

фреквентним случајевима 

(укључујући и гласовне 

промене у вези с облицима 

речи); издваја делове речи у 

вези с облицима речи 

(граматичка основа и наставак 

за облик) у једноставнијим 

случајевима; издваја делове 

речи у вези с грађењем речи 

(префикс, творбена основа, 

суфикс) у једноставнијим 

случајевима; познаје основне 

начине грађења речи; 

примењује норму у вези с 

грађењем речи (укључујући и 

гласовне промене у вези с 

грађењем речи); примењује 

постојеће моделе при грађењу 

нових речи. 

- Правилно склапа 

реченицу; разликује 

синтаксичке јединице; 



161 
 

целовиту поруку) и предикатска реченица (синтаксичка 

јединица која садржи глагол у личном облику). 

Независне и зависне предикатске реченице. 

Вежбе у исказивању реченичних чланова речју, синтагмом и 

зависном реченицом. 

Комуникативне реченице које се састоје од једне независне 

предикатске реченице и од више њих. 

 

 

 

 

 

 

разликује активне и пасивне 

реченице; уме да анализира 

једноставније реченице 

грађене по основним моделима 

и проширене прилошким 

одредбама. 

 

Правопис 7 Проверавање, понављање и увежбавање правописних 

правила обрађених у претходним разредима (писање речце 

ли уз глаголе, не уз глаголе, именице и придеве; нај уз 

придеве; употреба великог слова и др.). 

Писање одричних заменица уз предлоге. 

Писање заменица у обраћању: Ви, Ваш. 

Писање имена васионских тела - једночланих и вишечланих. 

Писање глаголских облика које ученици често погрешно 

пишу (радни глаголски придев, аорист, потенцијал, 

перфекат, футур И). 

Интерпункција после узвика. 

Растављање речи на крају реда. 

Навикавање ученика на коришћење правописа (школско 

издање).  

Ортоепија 

Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

(правилан изговор гласова, разликовање дугих и кратких 

акцената, интонација реченице). 

Вежбе у изговарању дугоузлазног и дугосилазног акцента. 

Интонација везана за изговор узвика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Користи оба писма и зна 

да уз помоћ школског издања 

правописа примени 

правописну норму. 

КЊИЖЕВНОС

Т 

52 Лектира 

Лирика 

Народна песма: Највећа је жалост за братом 

Породичне народне лирске песме (избор) 

Обичајне народне лирске песме - свадбене (избор) 

Ђура Јакшић: Вече 

Војислав Илић: Свети Сава 

Алекса Шантић: Моја отаџбина 

Милан Ракић: Наслеђе 

 

Хоризонтал

на 

корелација 

представља 

повезивање 

наставе 

српског 

језика са 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

- разликује књижевни и 

некњижевни текст; упоређује 

одлике фикционалне и 

нефикционалне књижевности 

- чита са разумевањем и опише 

свој доживљај различитих врста 

књижевних дела  
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Јован Дучић: Село 

Вељко Петровић: Ратар 

Десанка Максимовић: О пореклу 

Мирослав Антић: Плава звезда 

Добрица Ерић: Чудесни свитац 

Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави  

Милован Данојлић: Шљива 

Сергеј Јесењин: Бреза 

Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови или једна песма по 

избору из Градинара  

Епика 

Народна песма: Смрт мајке Југовића 

Епске народне песме о Косовском боју (избор) 

Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 

Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 

Народна приповетка: Мала вила 

Бранислав Нушић: Аутобиографија 

Петар Кочић: Јаблан 

Светозар Ћоровић: Богојављенска ноћ (одломак) 

Исидора Секулић: Буре (одломак) 

Иво Андрић: Аска и вук 

Бранко Ћопић: Чудесна справа 

Стеван Раичковић: Бајка о дечаку и Месецу 

Гроздана Олујић: Златопрста или Седефна ружа (избор) 

Светлана Велмар-Јанковић: Улица Филипа Вишњића 

(одломак) 

Вилијем Саројан: Лепо лепог белца 

Антон Павлович Чехов: Вањка  

Драма 

Коста Трифковић: Избирачица 

Бранислав Нушић: Аналфабета 

Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак)  

Допунски избор 

Б. Ћопић: Орлови рано лете 

Данило Киш: Вереници 

Слободан Селенић: Очеви и оци (одломак) 

другим 

предметима 

(историјом,г

еографијом,  

информатик

ом, 

музичком 

културом и 

ликовном 

културом).  

 

 

 

 

 

 

 

- чита са разумевањем одабране 

примере осталих типова 

текстова  

- одреди род књижевног дела и 

књижевну врсту  

- разликује карактеристике 

народне од карактеристика 

уметничке књижевности  

- разликује реалистичну прозу и 

прозу засновану на 

натприродној мотивацији  

- анализира елементе 

композиције лирске песме 

(строфа, стих); епског дела у 

стиху и у прози (делови фабуле  

- поглавље, епизода; стих); 

драмског дела (чин, сцена, 

појава)  

- разликује појам песника и 

појам лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца  

- разликује облике казивања  

- увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне елементе 

песничке слике  

- одреди стилске фигуре и 

разуме њихову улогу у 

књижевно-уметничком тексту - 

процени основни тон певања, 

приповедања или драмске 

радње (шаљив, ведар, тужан и 

сл.)  

- развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

- одреди тему и главне и 
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Владимир Андрић: Пустолов (избор) 

Џек Лондон: Зов дивљине 

Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 

Хенрик Сјенкјевич: Кроз пустињу и прашуму 

Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 

Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (избор) 

Анђела Нанети: Мој дека је био трешња (одломак) 

Ијан Мекјуан: Сањар (избор) 

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира 

најмање три, а највише пет дела за обраду.  

Научнопопуларни и информативни текстови 

Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског 

(избор) 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак) 

Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора 

(избор) 

М. Иљин: Приче о стварима (избор) 

Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима (избор) 

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу. 

Са наведеног списка, обавезан је избор најмање три дела за 

обраду.  

споредне мотиве  

- анализира узрочно-последично 

низање мотива  

- илуструје особине ликова 

примерима из текста  

- вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове  

- илуструје веровања, обичаје, 

начин живота и догађаје у 

прошлости описане у 

књижевним делима  

- уважава националне вредности 

и негује српску 

културноисторијску баштину  

- наведе примере личне добити 

од читања  

- напредује у стицању 

читалачких компетенција  

- упореди књижевно и филмско 

дело, позоришну представу и 

драмски текст 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

37 Основни облици усменог и писменог изражавања 

Препричавање са истицањем карактеристика лика у 

књижевном тексту, филму, позоришној представи. Изборно 

препричавање: динамичне и статичне појаве у природи 

(књижевно дело, филм, телевизијска емисија). 

Препричавање с променом гледишта. Уочавање структуре 

приче грађене ретроспективно. 

Причање са коришћењем елемената композиционе форме 

(увод, ток радње, градација, место и обим кулминације у 

излагању, завршетак). Уочавање карактеристика 

хронолошког и ретроспективног причања. 

Описивање спољашњег и унутрашњег простора (екстеријера 

и ентеријера) по заједничком и самосталном сачињеном 

плану. Описивање динамичких и статичких појава у 

природи; прожимање и смењивање статичких и динамичких 

 - Учествује у разговору у 

неформалним и формалним 

ситуацијама на прикладан 

начин, поштујући правила 

учтивости (уме да започне 

разговор, учествује у њему и 

оконча га, уме да преузме реч 

и да је препусти другоме, даје 

одговарајуће позадинске 

сигнале саговорнику); има 

културу слушања туђег 

излагања; не зазире од тога да 

искаже своје неслагање и то 

чини одмерено и учтиво. 

- Говорећи о некој теми, 
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слика и сцена у описивању и приповедању. 

Портретисање особа из непосредне околине на основу 

анализе књижевних портрета и портрета личности из 

научно-популарне литературе. 

Извештавање: кратак извештај о школској акцији, 

свечаности, друштвеној акцији у селу или граду и сл.  

Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске вежбе: проверавање и увежбавање садржаја из 

претходних разреда (правилан изговор гласова, разликовање 

дугих и кратких акцената, интонација реченице); вежбе у 

изговарању дугоузлазног и дугосилазног акцента; 

интонација у изговору узвика. 

Слушање звучних записа; казивање напамет научених 

лирских и епских текстова; снимање казивања и читања; 

анализа снимка и вредновање. 

Лексичке и семантичке вежбе: разликовање облика по 

дужини изговора; семантичка функција узлазне интонације; 

именовање осећања и људских особина; један предмет - 

мноштво особина; значења речи приближних облика. 

Некњижевне речи и туђице - њихова замена језичким 

стандардом. 

Синтаксичке и стилске вежбе: ситуациони подстицаји за 

богаћење речника и тражење погодног израза; одређивање 

синтагмом и зависном реченицом. 

Сажимање текста уз појачање информативности. 

Вежбе у запажању; уочавање значајних појединости. 

Синтаксичко-стилске вежбе с различитим распоредом речи 

у реченици, уочавање нијансираних разлика у значењу, 

истицању и сл. 

Стваралачко препричавање текста са променом гледишта. 

Причање о догађајима и доживљајима са коришћењем 

елемената композиционе форме - по самостално сачињеном 

плану. Вежбање у хронолошком и ретроспективном 

причању. 

Портретисање особе из непосредне околине ученика - по 

самостално сачињеном плану. 

јасно структурира казивање и 

повезује његове делове на 

одговарајући начин; разликује 

битно од небитног и држи се 

основне теме; уме усмено да 

обликује једноставнији 

описни, приповедачки и 

експозиторни текст; уме 

укратко да преприча изабрани 

књижевни или некњижевни 

текст и издвоји његове важне 

или занимљиве делове; уме 

укратко да опише своја 

осећања и доживљај 

књижевног или другог 

уметничког дела. 
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Извештавање: кратак писмени извештај о школској акцији 

(сакупљање хартије, уређење дворишта ...). 

Увежбавање технике у изради писменог састава (избор 

грађе, њено компоновање, коришћење пасуса, обједињавање 

приповедања и описивања). 

Писање службеног и приватног писма. 

Осам домаћих писмених задатака, читање и анализа 

задатака на часу. 

Четири школска писмена задатка - по два у полугодишту 

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

писање побољшане верзије састава). 

 

Начин остваривања програма: 

ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија)У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију 

стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме, већ и на 

њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као 

комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији). Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом 

наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, назначена је описно 

формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, 

систематизација и другима. Не само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике уводимо у програмом 

предвиђене стандардне акценатске норме, а сталним вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике навикавамо да чују 

правилно акцентовану реч, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни акценат од свога акцента. 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, која се организују често, разноврсно и различитим 

облицима писмених вежби. Поред тога, ученике врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником. 

Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, ритам, 

реченичну интонацију и паузе. Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор гласова: -ч, -ћ, -џ, -ђ, -х, као и -е (често отворено). 

Ученици с неправилним изговором -р, -с, -з упућују се логопеду. Гласови се најпре вежбају појединачно, а онда у говорном ланцу, у 

тексту. Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе језика него и наставе читања и језичке културе.  

Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у новим говорним ситуацијама проистичу из 

програмских захтева, али су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу - говорним одступањима од књижевног 

језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се садржај вежбања у настави језика мора 

одређивати на основу систематског праћења говора и писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика 

за правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.  

Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике посебно се постиже неговањем правописних и 

стилских вежби. 
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Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним говором. Један од изразито 

функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што 

наставу граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска 

активност. Настава на тај начин постаје практичнија и занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка 

испољавања. 

КЊИЖЕВНОСТУвођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, информативних), 

представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и 

навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна култура, већ и његова општа култура на којој се темељи укупно 

образовање сваког школованог човека.  

Лектира : Дата је лектира за шести разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма, да би се кроз све програме могла 

пратити одговарајућа и разложна пропорција књижевних дела. Подела је извршена према основној разлици везаној за стих и прозу. 

Лектира је обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. 

 

11.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 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 унапређује; описмењавање 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); 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), 

усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности; упознавање, развијање, 

чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, 
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као и других уметничких остварења; подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; подстицање, 

неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.) 

 

Компетенције које развија : 

Ученик влада различитим модалитетима комуникације и користи их на сврсисходан иконструктиван начин када комуницира у 

приватном, јавном, образовном и професионалномконтексту. Ученик прилагођава начин и средства комуникације карактеристикама 

ситуације(сврси и предмету комуникације, комуникационим капацитетима и карактеристикама партнера укомуникацији, итд.). Користи 

на одговарајући и креативан начин појмове, језик и стил комуникацијекоји су специфични за различите научне, техничке и уметничке 

дисциплине. У комуникацији сдругима уме да изрази себе (своје мишљење, осећања, ставове, вредности и идентитет) и да остварисвоје 

циљеве на позитиван, конструктиван и аргументован начин поштујући и уважавајући другог.Критички процењује садржај и начин 

комуникације у различитим комуникативним ситуацијама.Ученик има развијену свест о значају позитивне и конструктивне 

комуникације и активнодоприноси неговању културе дијалога у заједницама којима припада.  

 

ТЕМА 
Бр. 

часова 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Врсте речи: променљиве и непроменљиве 

(систематизација и проширивање постојећих знања); 

подврсте речи. Граматичке категорије променљивих речи 

(код именица: род; број и падеж; код придева: род, број, 

падеж, вид, степен поређења; код променљивих прилога: 

степен поређења; код глагола: глаголски вид; глаголски 

облик, лице, број, род, стање, потврдност/одричност. 

Гласовне промене у промени облика речи (нормативна 

решења).  

Значења и употребе падежа (систематизација и 

проширивање постојећих знања). Падежи за означавање 

места завршетка кретања и места налажења. Падежна 

синонимија. 

Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични 

(персонални); прелазни, непрелазни и повратни. Безличне 

реченице. Састав реченице у вези са врстама глагола 

(обнављање и проширивање); (граматички) субјекат, 

предикат (глаголски и именски), прави и неправи објекат, 

логички субјекат. Прилошке одредбе за место, време, 

начин, узрок, меру и количину. Реченични чланови 

исказани речју и синтагмом. Напоредни односи међу 

 -  зна акценатска правила  

- познаје и именује подврсте 

синтаксичких јединица (врсте 

синтагми, независних реченица)ж 

 - познаје главна значења падежа и 

падежне синонимије   

- препознаје врсте речи; зна основне 

граматичке категорије променљивих 

речи; 

- препознаје синтаксичке јединице 

(реч, синтагма, предикатска и 

комуникативна реченица);  

- разликује основне врсте зависних 

реченица;  

- правилно употребљава падеже у 

реченици и синтагми;  

- правилно употребљава глаголске 

облике;  

- познаје основне лексичке појаве: 

једнозначаност и вишезначност речи; 

- разликује појмове књижевног и 
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 реченичним члановима - саставни, раставни и супротни.  

Појам синтагме. Састав именичке синтагме: главна реч и 

атрибути. Апозиција. Апозитив. 

Појам актива и пасива. Пасив саграђен са речцом се и 

пасив саграђен са трпним придевом. 

Независне предикатске реченице - појам комуникативне 

функције; подела на обавештајне, упитне, заповедне, 

жељне, узвичне. 

Комуникативна реченица као синтаксичка јединица 

састављена од најмање једне независне предикатске 

реченице. Комуникативне реченице састављене од двеју 

(или више) независних предикатских реченица у 

напоредном односу: саставном (укључујући и закључни), 

раставном, супротном (укључујући и искључни).  

Конгруенција - основни појмови. Слагање придева и 

глагола са именицом у реченици. Конгруентне категорије 

придева (род, број, падеж) и глагола (лице, број, 

евентуално род).  

Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични 

акценат. 

Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање 

словенских језика. Стварање старословенског језика: 

мисија Ћирила и Методија. Примање писмености код 

Срба. Старословенска писма: глагољица и ћирилица. 

Старословенски споменици са српског тла. 

Пример старословенског текста и уочавање његових 

карактеристичних особина. 

народног језика; зна основне податке о 

развоју књижевног језика код Срба;  

ПРАВОПИС 4 Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из 

претходних разреда различитим облицима диктата и 

других писмених вежби. 

Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и 

запета). 

Црта. Заграда. Запета у набрајању скраћеница. 

Навикавање ученика на коришћење правописа (школско 

издање). 

Информат

ика и 

рачунарст

во;  

 

- Зна правописну норму и примењује 

је у већини случајева.  

ЈЕЗИЧКА 37 Основни облици усменог и писменог изражавања Информат - чита текст користећи различите 
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КУЛТУРА Подела текстова (и облика изражавања) према основној 

сврси: излагање (експозиција), опис (дескрипција) и 

приповедање (нарација) као три од пет главних врста 

текстова. Технички опис (давање објективних обавештења 

о томе како нешто изгледа) и сугестивни опис (у 

уметничком делу). Техничка нарација (упутства, 

објашњења како нешто функционише) и сугестивна 

нарација (у уметничком делу). 

Експозиција: писање обавештења из текућег школског 

живота; најава догађаја; интервју. 

Технички и сугестивни опис: описивање неког 

предмета/објекта из околине, из ентеријера и екстеријера 

(по сопственом избору) - најпре објективно (технички 

опис), а затим изражавајући сопствене утиске (сугестивни 

опис). Бирање појединости у зависности од сврхе описа. 

Опис лика из околине или књижевног дела - технички или 

сугестивни опис (по избору), уз вођење рачуна о стилским 

вредностима описивања. 

Техничка нарација: сачињавање упутства за обављање 

неког посла (по сопственом избору).  

Писање честитке, позивнице, захвалнице, и-мејл порука. 

Препричавање текста са променом редоследа догађаја 

(ретроспектива) - по самостално сачињеном плану. 

Увежбавање сажетог препричавања уз замењивање 

граматичког лица (у првом и трећем лицу). 

Причање о стварном или измишљеном догађају уз 

коришћење приповедања, описивања и дијалога. Анализа 

одабраних текстова у којима преовлађује говор ликова 

ради бољег схватања дијалога као облика казивања, 

преиначавање управног говора у неуправни. 

Усмена и писмена вежбања 

Вежбе на некњижевном тексту: проналажење и издвајање 

основних информација у тексту. Повезивање информација 

и идеја изнетих у тексту. Извођење закључка заснованог 

на тексту. Проналажење, издвајање и упоређивање 

информација из два краћа текста или више њих. 

ика и 

рачунарст

во;  

 

стратегије читања: „летимично 

читање“; читање „с оловком у руци“; 

- познаје врсте неуметничких текстова 

(излагање, технички опис, техничко 

приповедање);   

- препознаје и издваја језичка средства 

карактеристична за различите 

функционалне стилове;   

- проналази, издваја и упоређује 

информације из два краћа текста или 

више њих (према датим 

критеријумима):   

- разликује чињеницу од коментара, 

објективност од пристрасности на 

једноставнијим примерима; 

 - препознаје став аутора 

неуметничког текста и разликује га од 

другачијих ставова изнетих у тексту   
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Сажимање текста. Писање резиме (сажетка). 

Развијање флексибилне брзине читања у себи у зависности 

од текста. Увођење ученика у информативно читање ради 

налажења одређених информација (у уџбеницима других 

предмета, у новинским чланцима, у књизи из лектире, у 

дописима, огласима, обавештењима и сл.) и упућивање 

ученика у читање с оловком у руци (подвлачење, 

обележавање, записивање и друго). 

Синтаксичке вежбе: вежбе у употреби различитих падежа 

(предлошко-падежних конструкција) за исто значење 

(падежна синонимија). Вежбе у употреби одговарајућих 

падежних облика (с обзиром на различите дијалекатске 

основе). Отклањање грешака у конгруенцији. 

Лексичке вежбе: исказивање особина предмета (у оквиру 

описивања), односно исказивање радњи (у оквиру 

приповедања) одговарајућим придевима и прилозима, 

односно глаголима. Коришћење стилски неутралних и 

експресивних речи. Коришћење речника српског језика. 

Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: 

легенде, табеле.  

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на 

часу. 

Четири школска писмена задатка, писана ћирилицом 

(један час за израду и два часа за анализу задатака и 

писање побољшане верзије састава). 

КЊИЖЕ-

ВНОСТ 

67 ЛЕКТИРА 

Лирика 

Народна песма: Кујунџија и хитропреља  

Посленичке народне песме (избор) 

Народна песма: Љубавни растанак  

Јован Дучић: Подне  

Милан Ракић: Симонида  

Владислав Петковић Дис: Међу својима  

Сима Пандуровић: Бисерне очи  

Милутин Бојић: Плава гробница  

Десанка Максимовић: Крвава бајка, Стрепња  

Историја,  

Географиј

а,  

Верска 

настава,  

Ликовна 

култура,  

Музичка 

култура;  

- наводи наслов дела, аутора, род и 

врсту на основу одломака, ликова, 

карактеристичних тема и мотива 

- издваја основне одлике књижевних 

родова и врста у конкретном тексту  

- проналази и именује стилске фигуре; 

одређује функцију стилских фигура у 

тексту  

- одређује и именује врсту стиха и 

строфе 

 - тумачи различите елементе 
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Стеван Раичковић: Небо  

Мирослав Антић: Плави чуперак (избор)  

Добрица Ерић: Песник и Месец  

Васко Попа: Манасија  

Иван В. Лалић: Ветар  

Миодраг Павловић: Светогорски дани и ноћи (избор)  

Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас  

Епика 

Кратке фолклорне форме (пословице, питалице, загонетке) 

Народна песма: Диоба Јакшића  

Епске народне песме покосовског тематског круга (избор) 

Народна песма: Мали Радојица  

Народна песма: Иво Сенковић и ага од Рибника 

Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор) 

Народна приповетка: Златна јабука и девет пауница  

Свети Сава: Писмо игуману Спиридону 

Свети Сава у књижевности (избор из Савиних списа, 

народних прича и предања; народне и ауторске поезије о 

Св. Сави) 

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 

Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 

Јанко Веселиновић: Хајдук Станко  

Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира  

Радоје Домановић: Мртво море (одломак)  

Вељко Петровић: Јабука на друму  

Павле Угринов: Стара породична кућа  

Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак)  

Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак) 

Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт  

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц  

Ана Франк: Дневник (одломак)  

Драма 

Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква  

Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

Љубомир Симовић: Бој на Косову (одломак) 

Допунски избор 

књижевноуметничког дела позивајући 

се на само дело  
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Борисав Станковић: Наш Божић (одломак) 

Бранко Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа  

Иво Андрић: Панорама, Немири (избор) 

Антоније Исаковић: Кашика  

Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало 

Данило Киш: Ливада у јесен  

Милорад Павић: Руски хрт (одломак)  

Тургењев: Шума и степа  

Алфонс Доде: Писма из моје ветрењаче  

Исак Башевис Сингер: Приповедач Нафтали и његов коњ 

Сус (одломак)  

Корнелија Функе: Срце од мастила (одломак) 

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира 

најмање три, а највише пет дела за обраду. 

Научнопопуларни и информативни текстови 

Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа 

српског - Обичаји о различнијем празницима  

Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у веровању 

Срба (јабука) 

Уметнички и научнопопуларни текстови о природним 

лепотама и културноисторијским споменицима Србије 

(избор) 

Гиоргио Васари: Портрети великих сликара и архитеката 

(поглавље о Леонарду да Винчију)  

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.  

Са наведеног списка обавезан је избор најмање два дела за 

обраду. 

 

 

11.4. ОСМИ  РАЗРЕД  

 
Компетенције које развија :Комуникација на матерњем језику односи се на способност изражавања појмова, мисли, осећања, чињеница 

и мишљења у говорном и писаном облику, те одговарајуће и креативне језичке интеракције. Вештине комуницирања укључују жељу за 

критичким и конструктивним дијалогом и заинтересованост за интеракцију с другима што подразумева свест о деловању језика на 

друге и потребу разумевања и коришћења језика на позитиван и социјално одговоран начин. 
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ТЕМА 
Број 

часова 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 
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Српски језик међу другим словенским језицима. Дијалекти 

српског језика (основни подаци). Народни језик (језик као скуп 

дијалеката) и књижевни језик. Појам нормирања. 

Развој српског књижевног језика: српскословенски, 

рускословенски, славеносрпски, Вукова реформа језика, писма и 

правописа, књижевни језик Срба од Вука до данас (основни 

подаци). Развој лексике српског језика (основни подаци). 

Језици националних мањина (основни подаци). 

Језик свакодневне комуникације - говорени и писани. Главне 

особине типичног говореног језика: ослањање на контекст и 

говорну ситуацију; функција гестова и мимике; кратке, 

елиптичне и недовршене реченице, емоционалност, 

неформалност. Главне особине типичног писаног језика у јавној 

комуникацији: експлицитност, потпуност реченица, 

интелектуалност, формалност. Фокусирање реченичних чланова 

помоћу реченичног акцента (у говореном језику) и помоћу реда 

речи (у писаном језику). Главне особине писаних стилова јавне 

комуникације - публицистичког, научног, административног. 

Синтагме - придевске, прилошке, глаголске. 

Зависне предикатске реченице: обележја (зависни везници, 

везнички спојеви и др.); врсте: изричне (изричне у ужем смислу 

и зависноупитне), односне, месне, временске, узрочне, условне, 

допусне, намерне, последичне и поредбене; конституентска 

функција у оквиру више реченице (независне или зависне) или 

синтагме. Интерпункција у вези са зависним реченицама. 

Напоредни односи међу зависним реченицама (саставни, 

раставни, супротни). 

Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и 

предлошко-падежном конструкцијом. Изражавање помоћу 

глагола (Очекивали су да авион полети; Авион је полетео иако је 

била магла) и глаголских именица (Очекивали су полетање 

авиона; Авион је полетео упркос магли). Преимућства именичког 

начина изражавања (у неким случајевима оно је прецизније и 

 1) зна особине и врсте 

гласова; дели реч на слогове у 

једноставнијим примерима; 

примењује књижевнојезичку 

норму у вези са гласовним 

променама,  

2)  препознаје синтаксичке 

јединице (реч, синтагму, 

предикатску и комуникативну 

реченицу)   

3) разликује основне врсте 

независних реченица 

(обавештајне, упитне, 

заповедне...  

4) разликује основне врсте 

напоредних односа ( саставни, 

раставни, супротни)   д 

5) одређује реченичне и 

синтагматске чланове у 

школским (типичним) 

примерима   

6)  препознавање 

конгруенције  

7) препознавање падежне 

синонимије  

8)  уочава разлику између 

књижевне и некњижевне 

акцентуације; 

9) одређује место акцента у 

речи; зна основна правила 

акценатске норме  

10) познаје гласовне промене  

11) препознаје подврсте 
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економичније) и њене мане (сликовитост се губи, а реченица 

теже прати). 

Основне функције и значења глаголских облика (обнављање и 

проширивање знање). Употреба глаголских облика у 

приповедању. 

Грађење речи - обнављање; комбиновано грађење, грађење 

претварањем. Гласовне промене у вези са грађењем речи (само 

скретање пажње на нормативна решења). 

Једнозначне и вишезначне речи; хомонимија. Приказивање 

полисемије и хомонимије у великим једнојезичним речницима. 

Метафора и метонимија као начини да реч стекне нова значења 

(крило (птице) → крило зграде - метафора; Моја школа је близу 

→ Цела школа иде на излет - метонимија). 

Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање 

знања о акцентима из претходних разреда. 

Обнављање и систематизовање градива из претходних разреда 

ради припреме за завршни испит. 

Проверавање правилног изговора самогласника и сугласника. 

Интонација просте и сложене реченице. Варирање интензитета, 

темпа и пауза у говору и у текстовима различитог садржаја. 

синтаксичких јединица (врсте 

синтагми, независних и 

зависних предикатских 

реченица)   

12)  одређује реченичне и 

синтагматске чланове у 

сложенијим примерима   

13) препознаје главна значења 

падежа у синтагми и реченици  

14) препознаје главна значења и 

функције глаголских облока  

15)  препознаје основне начине 

грађења речи (извођење, 

слагање, комбинована творба, 

претварање); 

16) дели речи на слогове у 

сложенијим случајевима 

17)  зна и у свом говору 

примењује акценатску норму  

18) познаје и именује подврсте 

синтаксичких јединица (врсте 

синтагми, независних  и 

зависних  предикатских 

реченица)   

19) познаје главна значења 

падежа и падежне синонимије  

20) познаје подврсте речи; 

користи терминологију у вези 

са врстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 

21)  познаје главна значења 

глаголских облика 

ПРАВОПИС 5 

Прилагођено писање имена из страних језика. Писање 

полусложеница. 

Генитивни знак. 

Систематизовање садржаја из правописа: употреба великог 

 - зна правописну норму и 

примењује је у већини 

случајева;  
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слова, интерпункција, спојено и растављено писање речи; писање 

скраћеница; растављање речи на крају реда. 

КЊИЖЕВН

ОСТ 
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ЛЕКТИРА 

Лирика 

Народна песма: Српска дјевојка  

Љубавне народне лирске песме (избор) 

Ђура Јакшић: Отаџбина  

Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор), Светли гробови  

Франческо Петрарка: Канцонијер (ЛXИ сонет) 

Десанка Максимовић: Пролетња песма или Опомена 

Милош Црњански: Ламент над Београдом (одломак) 

Васко Попа: Очију твојих да није  

Оскар Давичо: Србија  

Сергеј Јесењин: Писмо мајци  

Рајнер Марија Рилке: Љубавна песма 

Избор из савремене српске поезије 

Епика 

Народна епско-лирска песма: Женидба Милића барјактара 

Народне епско-лирске песме (избор) 

Народна песма: Почетак буне против дахија  

Народне епске песме новијих времена (тематски круг о 

ослобођењу Србије и Црне Горе) 

Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник (избор); О народним 

певачима  

Народна приповетка: Немушти језик или Усуд 

Теодосије: Житије светог Саве (одломак) 

Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак) 

Петар Петровић Његош: Горски вијенац (избор кратких 

одломака) 

Љубомир Ненадовић: Писма из Италије (одломци) 

Симо Матавуљ: Пилипенда  

Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити  

Петар Кочић: Кроз мећаву  

Милош Црњански: Сеобе И (одломак) 

Иво Андрић: Мост на Жепи, избор приповедака о деци 

Добрица Ћосић: Деобе (одломак) 

Корелација 

са историјом 

(током 

обраде 

песама 

одређеног 

циклуса), 

музичком 

културом 

(пуштање 

аудио-

записа), 

географијом 

(локализова

ње одломака 

географским 

подручјима), 

информатик

ом 

(коришћење 

различитих 

техничких 

могућности). 

- наводи наслов дела, аутора, 

род и врсту на основу 

одломака, ликова, 

карактеристичних тема и 

мотива;  

- издваја основне одлике 

књижевних родова и врста у 

конкретном тексту;  

- проналази и именује стилске 

фигуре; одређује функцију 

стилских фигура у тексту; 

 - одређује и именује врсту 

стиха и строфе; 

 - тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела 

позивајући се на само дело;  

- повезује књижевноуметничке 

текстове са другим текстовима 

који се обрађују у настави 
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Исидора Секулић: Царско достојанство језика (одломак) или есеј 

по избору 

Избор из савремене српске прозе 

Драма 

Бранислав Нушић: Сумњиво лице  

Данило Киш: Ноћ и магла  

Виљем Шекспир: Ромео и Јулија  

Молијер: Грађанин племић (одломак) 

Допунски избор 

Борисав Станковић: Увела ружа  

Растко Петровић: Африка (одломци) 

Гроздана Олујић: Гласам за љубав  

Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак о путовању 

Атанасија Свилара на Свету гору) 

Матија Бећковић: Прича о Светом Сави  

Душан Ковачевић: Ко то тамо пева  

Борислав Михајловић: Бановић Страхиња  

Избор из антологија српске љубавне лирике 

Роберт Гревс: Златно руно (одломци) 

Џон Селинџер: Ловац у житу  

Дејвид Гибинс: Атлантида  

Ернест Хемингвеј: Старац и море  

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање 

три, а највише пет дела за обраду. 

Научнопопуларни и информативни текстови 

Петар Влаховић: Србија - земља, људи, живот, обичаји (избор) 

Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић (одломци) 

Ева Кири: Марија Кири (одломак) 

Ш. Кулишић, Ж. Петровић, Н. Пантелић: Српски митолошки 

речник (избор) 

Д. Срејовић, А. Цермановић: Речник грчке и римске митологије 

(избор) 

Миле Недељковић: Годишњи обичаји у Срба (избор) 

Драгомир Антонић: Обичајни бонтон (избор) 

Јасминка Петровић: Бонтон (или одломци из овакве књиге неког 

другог аутора) 
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Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу и омладину. 

Са наведеног списка, обавезан је избор најмање три дела за 

обраду. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

37 Основни облици усменог и писменог изражавања 

Причање о доживљају са ефектним почетком и завршетком. 

Интерпретативно препричавање књижевноуметничког текста. 

Расправа (аргументативни текст) и пропагандни текст. 

Објективно и пристрасно приказивање чињеница. 

Рекламе као врста пропагандних текстова. Језичке особине 

реклама. Манипулативност реклама. 

Попуњавање различитих образаца. 

Репортажа као новинарски жанр. 

Усмена и писмена вежбања 

Вежбања у причању о доживљајима (са ефектним почетком и 

завршетком). 

Вежбања у интерпретативном препричавању 

књижевноуметничких текстова. 

Вежбе на аргументативном тексту: сажимање текста, писање 

резимеа, проналажење кључних речи у тексту. Разликовање става 

аутора од других ставова изнесених у тексту. Издвајање из 

текста аргумената у прилог некој тези (ставу) и аргумената 

против ње; извођење закључака заснованих на тексту. Давање 

наслова тексту и поднаслова деловима текста. 

Усмене и писане расправе на задате актуелне теме из савременог 

живота. 

Критички приказ нове књиге, филма, радијске, телевизијске 

емисије и концерта. 

Синтаксичке вежбе: изражавање помоћу зависних реченица и 

помоћу средстава реченичне кондензације (глаголски прилози, 

глаголске именице: Док се враћао кући, размишљао је о свему - 

Враћајући се кући...; Обрадовао их је тиме што је пристао - 

Обрадовао их је својим пристанком). Замена глаголима неумесно 

употребљених глаголских именица. 

Препознавање бирократског језика као облика манипулације 

људима помоћу језика (да би се прикрила информација, истакла 

сопствена ученост, ублажиле непријатне чињенице). 

Информатик

а и 

рачунарство;  

 

- разуме текст (ћирилични и 

латинични) који чита наглас и 

у себи;  

- разликује уметнички и 

неуметнички текст; уме да 

одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), 

нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда;  

 - разликује основне делове 

текста и књиге наслов, 

поднаслов, наднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, 

фуснота, садржај, предговор, 

поговор);   

- препознаје цитат, служи се 

садржајем да би пронашао 

одређени део текста;  

- разликује у тексту главно од 

споредног; 

 - повезује информације и идеје 

изнете у тексту, уочава јасно 

исказане односе (временски 

след, средство-циљ, 

узрокпоследица) и изводи 

закључак заснован на 

једноставнијем тексту; 

- чита једноставне нелинеарне 

елементе текста: легенде, 

табеле, дијаграме, графиконе; 
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"Превођење" са бирократског на обичан језик. 

Лексичке вежбе: прикладна употреба апстрактних речи и речи из 

интелектуалног речника ради прецизног и ефикасног изражавања 

током расправе. Употреба сликовитих речи ради ефектног 

изражавања у репортажи. Коришћење речника српског језика. 

Коришћење индексом, појмовником и библиографијом. 

Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: дијаграми, 

графикони. 

Летимично читање (ради брзог проналажења важних 

информација). 

Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора самогласника 

и сугласника, реченичног (логичког) акцента. Проверавање 

степена усвојености српског књижевног акцента и организовање 

акценатских вежби. Коришћење речника с акцентованим речима. 

Правилан изговор ијекавског рефлекса дугог јата (ије) и 

преношење акцента на проклитику у изражајном читању 

књижевних текстова (посебно у вези с дијалекатском основом). 

Осам домаћих писаних задатака и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка (један час је за израду и два за 

анализу задатака и писање побољшане верзије састава). 

 

Начин остваривања програма : 

ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија) 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви 

у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не 

упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене 

функције у комуникацији). 

Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе језика него и наставе читања и језичке културе. Треба 

указивати на правилност у говору, али и на логичност и јасност. 

Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у новим говорним ситуацијама проистиче из 

програмских захтева, али су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу - говорним одступањима од књижевног 

језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се садржај вежбања у настави језика мора 

одређивати на основу систематског праћења говора и писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика 

за правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.  

КЊИЖЕВНОСТ 
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Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, информативних), представља изузетно 

важан задатак. Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло значајна значења, умења и навике од којих ће у доброј мери 

зависити не само ученичка књижевна култура, већ и његова општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог 

човека. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Овај наставни процес, иако је програмски 

конституисан као посебно подручје, с посебним садржајима и облицима рада, мора се преносити како на обраду књижевног текста који 

је најбољи образац изражавања, тако и на некњижевне текстове и на граматику с правописом, која нормира правила и дефинише 

језичке законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика, мора 

укључивати и садржаје за неговање културе усменог и писменог изражавања, јер су својим већим делом том циљу и подређени. Рад на 

богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим видовима усмених и писмених облика изражавања.  

 

11.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 
11.5.1. РАЗРЕД: Пети 
 

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 
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11.5.2. РАЗРЕД: Шести 

Циљ и задаци наставе да ученици овладају основним законитостима српскогкњижевног 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 

 

11.5.3. РАЗРЕД: Седми 

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 
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11.5.4. РАЗРЕД: Осми 

Циљ је  да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика и  да стекну основно знање из кључних области. 

Садржаји: 

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. 

 

11.6. ДОДАТНА НАСТАВА 

11.6.1. РАЗРЕД : Пети 

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 
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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 

 

 

11.6.2. РАЗРЕД :Шести 

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 

 

11.6.3. РАЗРЕД : Седми 

Циљ и задаци наставесу 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 
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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 

 

11.6.4. РАЗРЕД : Осми 

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 

 

Напомена: План и програм за додатну наставу и допунски рад благовремено ће се реализовати током школске године, у зависности од 

потреба за истим, под условом да се претходно изврши идентификација ученика код којих се увиђа заостатак у праћењу наставе, као и 

број талентованих и надарених ученика са којима би се изводио додатни рад. 
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12. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Енглески језик 

12.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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 комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Задаци: 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, 

- стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и културама, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији споразумева са 

људима из других земаља, 

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања. 

У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту 

са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

Компетенције које развија :компетенција за целоживотно учење, комуникација на матерњем и страном језику, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос 

према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка кометенција 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

- разумеју и користе исказе који се односе на 

поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне природе;  

- поздраве и отпоздраве,  представе себе и 

другог користећи једноставна језичка 

средства;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

-уз дуже паузе, описују предмете из 

1. Hello 

Поздрављање; 

Представљање себе и 

других и тражење/ 

давање информација о 

себи и другима; 

разумевање и 

коришћење молби и 

захтева; 

4 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  What’s your name? 

I’m…  

What’s your phone number? 

Two bins. (Plurals, regular –s) 

a door, an apple (a vs an) 

This is an umbrella. What’s that? It’s a 

chair. (this/that) 

What colour is this? It’s… 

српски језик 

и 

књижевност, 

математика, 

географија, 

грађанско 

васпитање 
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непосредног окружења 

- разумеју једноставнији опис живих бића, 

предмета и места и положаја у простору; 

- опишу жива бића, предмете и места и 

положаја у простору,  користећи једноставнија 

језичка средства;  

- постављају и одговарају на 2-3 повезана 

питања, о познатим темама  

- разумеју и реагују на једноставне молбе. 

 

 

 

 

 

Open your books. (Imperative) 

Именовање предмета и боја 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- поставе и одговоре на једноставнија питања 

личне природе;  

- разумеју, траже и дајуједноставнија 

обавештења о хронолошком времену у ширем 

комуникативном контексту 

- размене информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- поставе и одговоре на једноставнија питања 

личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- разумеју и реагују наједноставније исказе 

који се односе на изражавање допадања и 

недопадања; 

- изразедопадање и недопадање уз једноставно 

образложење; 

-уочавају сличности и разлике у култури 

становања у БВ и САД. 

 

2. School days 

Представљање себе и 

других и тражење/ 

давање информација о 

себи и другима;давање 

информа-ција о себи и 

другима; изражавање 

интересовања, 

допадања/недопа-дања; 

изражавање 

хронолошког времена; 

9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуреFamily members, 

animals, parts of the body,  I’m… 

You’re… My, your 

Where… from? 

am, is, are (the verb be), How old…? 

Who? What?  

текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

географија, 

српски језик 

и 

књижевност

, ликовна 

култура, 

грађанско 

васпитање, 

час 

одељенског 

старешине, 

физичко 

васпитање, 

изабрани 

спорт 

 

 

 

ЧОС, 

српски језик 

и 

књижевност

, биологија, 

географија, 

музичка 

култура 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју  и формулишу једноставније изразе 

који се односе на поседовање и припадност; 

-разумеју једноставнији опис живих бића, 

предмета и места и положаја у простору; 

3. People 

Описивање живих 

бића, предмета и 

местаи положаја у 

простору; изражавање 

припадања и 

  9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуреMy best friend's name 

is Anya.(possessive case) Whose?Whose 

bag is that? Is that your brother? 

(possessive adjectives) He's got dark 

brown hair. (the verb have got) These are 
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- питају и кажу шта неко има / нема и чије је 

нешто; 

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- размене информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују сталне и уобичајене 

радње/активности; 

- уочавају сличности и разлике у култури 

становања 

поседовања; 

давање информација о 

себи и тражење/давање 

основних информација 

о себи и другима у 

ширем друштвеном 

контексту; 

caps. (these/those), The children have got 

lots of bikes. (plurals, 

regular/irregular)текстове и дијалоге 

који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују сталне и уобичајене 

радње/активности; 

- размене информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- опишу сталне, уобичајене радње/активности 

користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју, траже и дајуједноставнија 

обавештења о хронолошком времену у ширем 

комуникативномконтексту; 

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- опишу дневни / недељни распоред 

активности;  

- разумеју и реагују наједноставније исказе 

који се односе на изражавање допадања и 

недопадања; 

- изразедопадање и недопадање уз једноставно 

образложење. 

4. Time out 

Описивање догађаја у 

садашњости; 

изражавање 

допадања/недопадања; 

тражење/давање 

основних информација 

о себи и другима; 

8 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуреMy brother rides his 

bike every day. Do you like comedies? We 

don't play basketball every day. (The 

Present Simple Tense) at the weekend 

(prepositions of time), I love listening to 

pop music. (like, love, hate, enjoy + 

noun/-ing form) Helen is often late for 

school. (adverbs of frequency)текстове и 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

српски језик 

и 

књижевност

, музичка 

култура 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје / активности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју и реагују наједноставније исказе 

5. The first written test 

Описивање догађаја у 

садашњости – тренутних 

и сталних/уобичајених 

   3 Лексику и језичке структуре које се 

односе на тему и наведене 

комуникативне функције, а које су се 

радиле у темама 1, 2, 3 и 4; задатке 

српски језик 

и 

књижевност 
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који се односе на жеље, интересовања и 

изражавање допадања и недопадања; 

- опишусвоје и туђе жеље и интересовања и 

изразедопадање и недопадање уз једноставно 

образложење. 

догађаја/активности; 

изражавање 

интересовања, 

допадања/недопада-ња. 

слушања, читања и вођеног писања. 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставне описе живих бића, 

појава и места и опишу их користећи 

једноставна језичка средства;  

-упоредеи опишу карактеристике живих бића, 

појава и места,  користећиједноставнија 

језичка средства;  

- разумеју  једноставније предлоге и одговоре 

на њих; 

- упуте једноставан предлог; 

-разумеју једноставније текстове у којима се 

описују способности у садашњости; 

- размене информације које се односе на 

способности; 

- опишу сталне способности у садашњости 

користећи неколико везаних исказа. 

6. Places 

Описивање 

карактеристика места; 

описивање способности 

у садашњости; 

описивање живих бића, 

предмета и местаи 

положаја у 

простору;изражавање 

молби, захтева; 

исказивање предлога; 

   9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуреThe TV is on the table. 

(prepositions of place) There's a cinema 

in the city. There are two banks near my 

house. (There is.../There are...) There is a 

fire station in my town. The fir station is 

in Bond Street. (a/an vs the) She can 

swim. (the verb can) Let's go to the zoo. 

(Let’s)текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

српски језик 

и 

књижевност

, географија, 

историја, 

информатик

а и 

рачунарство

, музичка 

култура, 

ЧОС 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

-разумеју и реагују на свакодневне изразе у 

вези са непосредним и конкретним потребама 

и осећањима; 

- изразе, основне потребе, осете и осећања  

једноставнијим језичким средствима; 

- разумеју једностване исказе који се односе на 

присуство/одсуство нечега и реагују на њих; 

-разумеју и реагују наједноставније исказе 

који се односе на  описвањедопадања и 

недопадања; 

- изразедопадање и недопадање уз једноставно 

образложење; 

7. Food 

Исказивање потреба, 

осета и осећања; 

изражавање 

присуства/одсуства 

нечега;  

изражавање допадања/ 

недопадања;изражавањ

е молби, захтева, 

захвалности; 

исказивање количина; 

 

9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуреThere are some apples, 

too. (countable and uncountable nouns), 

There's an orange and some ice cream in 

the fridge. (a(n)/some) There is some 

bread on the table.  Is there any milk in 

the fridge? (some/any) Would you like 

some soup? (would like + noun) How 

much water do you drink? How many 

eggs have we got? (How much… / How 

many…) Can you see him? (object 

personal pronouns)текстове и дијалоге 

који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

српски језик 

и 

књижевност

, ЧОС,  

музичка 

култура 
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-разумеjу и једноставне молбе и захтеве и 

реагују на њих; 

- упуте једноставне молбе и захтеве; 

- затражe и пружe кратко обавештење; 

- разумејуједноставније изразе који се односе 

на количину нечега; 

- питају и кажу колико нечега има/ нема, 

користећи једноставија језичка средства; 

- на једноставан начин наруче јело и/или пиће 

у ресторану; 

- уоче сличности и разлике у начину исхране у 

различитим  земљама света. 

пишу). 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују тренутне радње; 

- размене информације које се односе на 

тренутне радње/активности; 

- разумеју и и размене информације које се 

односе на тренутне и сталне /уобичајене 

радње/активности 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје / активности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју и реагују на своје и туђе обавезе; 

- размене једноставније информације које се 

односе на своје и туђе обавезе и правила 

понашања; 

- разумеју и реагују наједноставније исказе 

који се односе на жеље, интересовања и 

изражавање допадања и недопадања; 

- разумеју честитку и одговоре на њу; 

- упуте пригодну честитку; 

- разумеју и, примењујући једноставнија 

језичка средства, опишу начин прославе 

рођендана, као и време и начин прославе 

8. Celebrations 

Описивање догађаја у 

садашњости – 

тренутних и сталних/ 

уобичајених догађаја/ 

активности;изрицање 

обавеза; исказивање 

метеоролошког 

времена; описивање и 

честитање празника и 

рођендана. 

10 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуреThey are sitting outside 

in the garden. (Present Progressive 

Tense) Why are you wearing that old 

jacket? Because I like it. (Why…? / 

Because…) I ususally read comics in my 

free time. I'm reading a great book now. 

(Present Simple Tense vs Present 

Progressive Tense) Police officers have to 

wear wear a uniform. (have to)текстове и 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

српски језик 

и 

књижевност

, ЧОС, 

информатик

а и 

рачунарство

, ликовна 

култура, 

географија, 

музичка 

култура 
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празника у земљама енглеског говорног 

подручја; 

- разумеју, тражеи дајуједноставнија 

обавештења метеоролошкимприликама у 

ширем комуникативном контексту; 

- опишу метеоролошке прилике и климатске 

услове. 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје / активности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју и реагују наједноставније исказе 

који се односе на жеље, интересовања и 

изражавање допадања и недопадања; 

- опишусвоје и туђе жеље и интересовања и 

изразедопадање и недопадање уз једноставно 

образложење. 

 

9. The second written 

test 

Описивање догађаја у 

садашњости – тренутних 

и сталних/уобичаје-них 

догађаја/активности; 

изражавање 

интересовања, 

допадања/недопадања. 

   3 Лексику и језичке структуре које се 

односе на тему и наведене 

комуникативне функције, а које су се 

радиле у темама  6, 7 и 8; задатке 

слушања, читања и вођеног писања 

српски језик 

и 

књижевност 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеjукраће текстове у којима се описују 

догађаји и способности у прошлости; 

- разменe информације у вези са догађајима и 

10. Holiday 

Описивање догађаја 

способности у 

прошлости 

   8 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуреHe visited his 

grandparents last week. We went 

swimming yesterday. (Past Simple Tense 

– regular and irregular verbs), Where 

географија, 

српски језик 

и 

књижевност

, час 
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способностима у прошлости;  

- опишуу неколико везаних исказа догађај из 

прошлости; 

- опишу неки историјски догађај. 

was Charlie two days ago? He was at the 

cinema. (time expressions) They travelled 

by car. (by+ means of transport) I lived in 

France in 2015. (in+years) текстове и 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

одељенског 

старешине, 

историја 

 

Начин остваривања програма :  

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној 

атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, 

дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима 

са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 
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Технике/активности 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у 

вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Kласирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни 

плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 

– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

 

 



192 
 

12.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

Циљ предмета је: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, 

стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

 

Задаци наставе страног језика: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани  

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији 

споразумева са људима из других земаља,  

- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на 

вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика.  

Компетенције које развија :компетенција за целоживотно учење, комуникација на матерњем и страном језику, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос 

према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка кометенција 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1. Hello 

Поздрављање; 

представљање себе 

и других и 

тражење/ давање 

информација о 

себи и другима у 

ширем 

комуникативном  

контексту. 

 

  4 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре How old…? / What? 

Where… from? / When? How many?, I’m 

Julie. My name’s Natalie. (the verb be) I’ve 

got one sister. (have got) Tigers can swim. 

(the verb can) There is a magazine. There are 

watches. (there is/are),family, days, months, 

countries, nationalities, текстове и дијалоге 

који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 

српски језик, 

биологија, 

географија, 

грађанско 

васпитање 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- поздраве и отпоздраве,  представе себе и другог 

користећи позната језичка средства;  

- поставе и одговоре на позната питања личне 

природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- разумеју и примењују правила учтиве 

комуникације. 

- размене информације које се односе на дате 
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 комуникативне ситуације. 

2. My life 

Тражење/ давање 

информација о 

себи и другима у 

ширем 

комуникативном  

контексту; изража-

вање допадања/ 

недопадања; 

описивање 

догађаја у 

садашњости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре Betty always tidies her 

room at the weekend. (Present Simple) Mike 

usually watches TV in the evening. (Adverbs 

of frequency) How often do you do the 

washing up? (How often?) on Fridays/in the 

afternoon (Prepositions of time) They are 

painting now. (Present Progressive) I usually 

play football every day, but today I’m playing 

computer games. (Present Simple vs. Present 

Progressive) see, like, love, hate, want, think, 

need, understand (Stative verbs) I need some 

help with this project. (Some/Any/No/Every 

and their compounds) They are 

rollerblading. (Subject pronouns) Look at 

them. (Object pronouns) His name is Tony. 

(Possessive adjectives) It’s theirs. (Possessive 

pronouns) That’s my cousin’s skateboard. 

(Possessive case) текстове и дијалоге који 

се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 

час 

одељенског 

старешине, 

српски језик, 

техничко и 

информатич

ко 

образовање, 

ликовна 

култура 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње; 

- размене информације које се односе на дате 

комуникативне ситуације; 

- поставе и одговоре на питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- разумеју и реагују на дуже исказе који се односе 

на изражавање допадања/недопадања; 

- размене информације које се односе на 

допадање/недопадање уз  образложење; 

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје / 

активности и способности користећи неколико 

везаних исказа. 

3. Believe it or not 

Описивање 

догађаја у 

прошлости. 

 

 

 

 

 

10 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре Two astroanuts walked 

there for the first time in 1969. (Past Simple) 

I couldn’t sleep. (Could) Last night we were 

watching TV. (Past Progressive) While I was 

listening to music, my mum came home. (Past 

Simple-Past Progressive) The children were 

playing in the garden while their mother was 

cooking. (Time clauses: when, while) She 

sings terribly. (Adverbs of manner) I used to 

play football when I was a child. (Used to) 

текстове и дијалоге који се односе на тему 

и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

српски језик, 

музичка 

култура, час 

одељенског 

старешине, 

географија, 

физичко 

васпитање, 

историја, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове у којима се 

описују догађаји у прошлости; 

- размене информације у вези са догађајима у 

прошлости; 

- опишу у неколико везаних исказа догађај из 

прошлости/историјску личност и сл. 

- разумеју и реагују на дуже исказе који се односе 

на допадање/недопадање; 

- изразе допадање/недопадање познатим језичким 

средствима. 
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4. A visit to a city 

Описивање места; 

исказивање 

просторних односа 

и смера кретања; 

  7 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре Could I help you? My 

mum may be at home now, but I’m not sure. 

(can/could/may/might) It’s behind a bank. 

(Prepositions of place) Go down this road. 

(Prepositions of movement) Let’s…, How 

about…?, Why don’t we…? My room is 

cleaner than my brother’s. (Comparative 

forms) Sarah is as beautiful as her mother. 

(as+adjective+as) Barcelona is one of the 

most beautiful cities in the world. 

(Superlative forms) Which is the most 

expensive means of transport? 

(Which)текстове и дијалоге који се односе 

на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

српски језик, 

географија, 

биологија, 

час 

одељенског 

старешине, 

ликовна 

култура 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју дужи опис места (знаменитости, 

институције и сл.); 

- упоредеи опишу карактеристике места,  

користећипозната језичка средства;  

- опишу места користећи позната језичка средства 

(знаменитости, занимљивости и сл.);  

- разумеју појединачне и везане исказе који се 

односе на просторне односе и смер кретања; 

- питају и кажу где се нешто налази користећи 

примерена језичка средства; 

- затраже и у неколико везаних исказа саопште 

смер кретања; 

- поштују правила учтиве комуникације; 

- опишу значајније градове циљних култура и 

њихове знаменитисти. 

5. The first 

writtent test 

Описивање места; 

описивање  

догађаја, стања и 

појава у 

садашњости и  

прошлости. 

  3 Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у темама 1, 2, 

3 и 4; 

српски језик - разумеју краће и дуже текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње; 

- размене информације у вези са догађајима у 

прошлости; 

- упореде и опишу карактеристике места,  

користећи позната језичка средства. 

6. Science matters 

Исказивање 

предвиђања, 

понуде/ одлука и 

намера у 

будћности. 

  9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре He’s going to look for 

information on the Internet. (Future be going 

to) I’ll do it later. I think it’ll rain tomorrow. 

(Future will)текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

физика, 

биологија, 

српски језик, 

географија, 

информатик

а и 

рачунарство, 

музичка 

култура 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 

на исказивање предвиђања, понуда/одлука, 

планова и намера у будћности; 

- разумеју и размене информације које се односе 

на предвиђање, понуде/одлуке, и намере у 

будућности; 

- изразе своја и туђа предвиђања, понуде/одлуке, 

и намере у будћности; 

- разумеју и примењују правила учтиве 
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комуникације. 

7. Danger 

Описивање 

догађаја/искустава 

из прошлости; 

описивање живих 

бића и појава. 

11 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре Have you ever visited 

Italy? (Present Perfect Simple) Dennis has 

never seen a real snake. (Time expressions: 

ever, never, before, always, just, so far, once, 

twice) Have you taken the dog for a walk yet? 

Yes, I took Rex for a walk before lunch. 

(Present Perfect Simple vs Past Simple) I 

have already bought a tent. (Time 

expressions: yet, already) How long has Billy 

been here? Billy has been here for 2 hours. 

(for, since)текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

српски језик, 

музичка 

култура, час 

одељенског 

старешине, 

биологија, 

физичко 

васпитање, 

географија 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 

на описивање искуства из недефинисане и 

дефинисане прошлости; 

- разменe информације у вези са искуствима из 

недефинисане и дефинисане прошлости; 

- опишу у неколико везаних исказа своја и туђа 

искуства из недефинисане и дефинисане 

прошлости; 

8. Nowadays 

Изражавање 

мишљења, слагања 

и неслагања; 

описивање 

предмета; 

изражавање 

количина и цена; 

 9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре This shirt is too big for 

me. James can’t drive a car yet. He isn’t old 

enough. (Too/Enough) Which jumper is red? 

The red one. (One/Ones) How many hours 

did you sleep last night?  (How much? / How 

many? /Much/Many/A lot of/Lots of/Loads 

of/A few/A little) That’s the girl who/that 

lives next door. (Relative pronouns: 

who/which/that) I must/have to learn how to 

use a computer. (Must/Have to)текстове и 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

српски језик, 

информатик

а и 

рачунарство, 

ликовна 

култура, час 

одељенског 

старешине, 

музичка 

култура 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- разумеју предлоге и одговоре на њих; 

- разумеју и реагују на дуже исказе који се односе 

на допадање/недопадање; 

- изразе допадање/недопадање познатим језичким 

средствима; 

- опишу у неколико везаних исказа предмете, као 

и радње, стања и појаве у садашњости, 

прошлости и будућности; 

- разумеју и саопште исказе који се односе на 
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говоре и пишу). изражавање количина и цена. 

9. The Second 

written test 

Описивање 

догађаја, стања и 

појава у 

садашњости, 

прошлости и 

будућности; 

   3 Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у темама 6, 7 

и 8; 

српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

српски језик, 

физичко 

васпитање, 

час 

одељенског 

старешине 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 

на описивање радњи, стања и појава у 

садашњости, прошлости и будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа стања и појаве 

у садашњости, прошлости и будућности. 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

разумеју и реагују на свакодневне изразе у вези са 

непосредним и конкретним потребама, осетима и 

осећањима;  

- изразе, основне потребе, осете и осећања 

познатим језичким средствима; 

- разумеју и реагују на савете, присуство/одсуство 

обавезе; 

- размене информације које се односе на савете, 

забране, присуство/одсуство обавезе; 

- саопште савете, забране, присуство/одсуство 

обавезе користећи одговарајућа језичка средства; 

-разумеју  и формулишу исказе којима се тражи 

мишљење, изражава слагање/неслагање. 

10. Feeling good 

Исказивање 

потреба, осета и 

осећања; изрицање 

савета,  забрана и 

обавеза; 

изражавање 

мишљења 

(слагања 

/неслагања). 

  8 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре You should hold the 

hairdryer about 30cm from your ear. 

(Should) Kate is a secretary, isn’t she?  

(Question tags) I’ve decided to visit Germany 

this year. We may get a hamster for a pet. 

(Full infinitive/Bare infinitive) Mike’s good 

at playing chess. (-ing form)текстове и 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 
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Начин остваривања програма:  

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника 

је да контекстуализује програм према потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, 

уџбенике и друге наставне материјале, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и ресурсе и 

могућности локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода, садржаја и препоручених језичких активности у 

комуникативним ситуацијама наставник креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне 

планове. Исходи дефинисани по областима, тј. комуникативним функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на 

нивоу једне или више наставних јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од њега се очекује да за сваку наставну 

јединицу, у фази планирања и припреме часа, дефинише исходе имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да исходе треба 

класификовати од оних које би сви ученици требало да достигну, преко оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број 

ученика са високим степеном постигнућа. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода 

потребно више времена, различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је 

уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са 

предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе 

информисања и стицања знања и вештина.  

 

Остваривање наставе и учења 

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик 

у комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као области, 

преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном 

или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и 

примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној 

атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, 

дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима 

са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 
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– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

 

Технике/активности 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у 

вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Kласирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни 

плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 

– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 
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– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

12.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци предмета : 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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 комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.  

Задаци наставе страног језика: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани  

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији 

споразумева са људима из других земаља,  

- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на 

вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика.  

Компетенције које развија :компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална 

компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран 

однос према околини, естетичка кометенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
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ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1.Battle of the 

teens 

Представљање 

себе и других; 

описивање 

догађаја у 

садашњости; 

описивање живих 

бића, предмета и 

појава; 

 

9 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре When my grandparents 

come to London, they usually stay at a hotel. 

But this week they’re staying with us at our 

new house. (Present Simple vs Present 

Progressive) see, like, love, hate, want, need, 

understand, know (Stative verbs) I am taller 

than my brother. Janet is the most popular 

girl in my class. Brad is as good as his sister 

at Art. My mum doesn’t drive as carefully as 

my dad. (Comparison of adjectives and 

adverbs) We went to the cinema. (Past 

Simple) When I was young, I used to live 

here. I used to live in Ireland. (Used to) I’d 

like some cherries and something to drink. 

(Some/Any/No/Every/ and their compounds) 

текстове и дијалоге који се односе на тему 

и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

 

српски језик, 

час 

одељенског 

старешине, 

физичко 

васпитање, 

информатик

а и 

рачунарство 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње; 

- размене сложеније информације које се односе 

на догађаје у садашњости; 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје / 

активности и способности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју сличности и разлике у ваншколским 

активностима у Великој Британији и Србији 

- разумеју опис живих бића и појава; 

- описују жива бића и појаве користећи позната 

језичка средства; 

- разумеју сложеније описе радњи, стања и 

збивања; 

- да упоређују и шире опишу радње, стања и 

збивања. 

 

2. Travelling 

around 

Описивање живих 

бића, појава и 

предмета; 

изражавање 

претпоставки и 

изражавање 

слагања и 

неслагања. 

 

10 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре Fred Aston is the student 

who/that did well in the test. (Relative 

pronouns who/which/that/whose) The hostel 

where we stayed was really cheap. (Relative 

adverb: where) If you tell Bill your secret, 

everybody will find out. (Conditional 

Sentences Type 1) I’ll call you after I finish 

doing my homework. (Time Clauses) Both 

Steve and Mark had tickets for the football 

match but it was raining so neither of them 

went. (All/Both/Neither/None/Either) 

 

географија, 

српски језик, 

биологија, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 

на изражавање предлога, претпоставки, 

савета/упозорења, нереалних и хипотетичких 

жеља/ситуација и исказивање планова и намера у 

будућности; 

- изразе предлоге, претпоставке, 

савете/упозорења и опишу нереалне и 

хипотетичке жеље/ситуације користећи 

сложенија језичка средства;  

- разумеју сложеније описе радњи, стања и 

збивања; 
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текстове и дијалоге који се односе на тему 

и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

- разумеју опис живих бића, појава и предмета; 

- разумеју исказе којима се изражавају слагање и 

неслагање и реагују на њих; 

- разумеју и опишу културне знаменитости везане 

за циљну културу. 

 

3. Get active 

Описивање 

догађаја/искустава 

из прошлости; 

описивање живих 

бића и појава. 

 

7 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  Henry has already bought 

a present for Anna, but he hasn’t given it to 

her yet. Have you ever tried scuba diving? 

(Present Perfect Simple) I haven’t finished 

my homework yet. (Time expressions: ever, 

never, before, always, just, so far. already, 

yet, once, twice), My best friend moved to a 

town by the coast last year, but I haven’t 

visited him yet. (Present Perfect Simple vs 

Past Simple) We have lived there since 2005. 

(for-since) It was so hot yesterday that we 

went to the beach. (Clauses of result) 

текстове и дијалоге који се односе на тему 

и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

 

српски језик, 

физичко 

васпитање, 

час 

одељенског 

старешине 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове у којима се 

описују догађаји и искуства у дефинисаној и 

недефинисаној прошлости;  

- размене сложеније информације које се односе 

на догађаје и искуства у дефинисаној и 

недефинисаној прошлости; 

- опишу догађаје и искуства у дефинисаној и 

недефинисаној прошлости користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју сложенији опис живих бића и појава; 

- описују жива бића и појаве користећи позната 

језичка средства; 

- разумеју и примењују правила учтиве 

комуникације са одраслима; 

- разумеју сличности и разлике у начину 

провођења слободног времена у Великој 

Британији и у Србији. 

4. The first written 

test 

Описивање 

догађаја/искустава 

из прошлости; 

описивање живих 

бића и појава. 

 

3 

 

Ученици понављају и увежбавају: 

Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у темама 1, 2 

и 3; 

 

српски језик 

 

- размене сложеније информације које се односе 

на догађаје и искуства у дефинисаној и 

недефинисаној прошлости; 

- опишу догађаје и искуства у дефинисаној и 

недефинисаној прошлости користећи неколико 

везаних исказа. 

 

5. The unexplained 

Описивање 

догађаја/искустава 

 

10 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре She was watching TV 

 

српски језик, 

историја, 

географија, 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове у којима се 
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из прошлости; 

тражење 

потврде/слагања; 

описивање живих 

бића и појава. 

when the phone rang. (Past Simple – Past 

Progressive) Sue was making a salad  while 

Kevin was cooking. (Time clauses: when, 

while, as, as soon as) You went to the video 

arcade last night, didn’t you? (Question 

tags), My parents work from nine to five. 

(Prepositions of time) Melissa was born in 

Italy. (Prepositions of place) I usually travel 

to London by plane. (Prepositions of 

movement) текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

изабрани 

спорт 

описују догађаји, способности и обавезе у 

прошлости; 

- размене сложеније информације које се односе 

на догађаје, способности и обавезе у прошлости; 

- опишу догађаје, способности и обавезе у 

прошлости користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју сложенији опис живих бића и 

предмета; 

- описују жива бића предмете користећи позната 

језичка средства; 

- размењују информације везане за дату 

комуникативну функцију;  

- разумеју и затраже потврду/слагање 

саговорника; 

- разумеју и опишу различите врсте спортова 

везаних за циљну културу. 

 

6. Let's 

communicate 

Описивање 

догађаја и 

искуства у 

садашњости и 

прошлости; 

описивање живих 

бића и појава; 

исказивање молби, 

наредби и савета 

 

 

10 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  Can I help you? Could I 

use the phone? May I have a cup of tea? 

Would you do the washing up? 

(can/could/may/might/ will/would) I 

must/have to leave now.  I need to speak to 

Jane before she leaves. You mustn’t/can’t use 

your mobile in a hospital. (must/have 

to/need(to)/ can’t) Jerry went to the park to 

meet his friends. (full infinitive) My dad 

doesn’t let me take the car every evening. 

(bare infinitive) Skating is very exciting. (-ing 

form)текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

 

српски језик, 

час 

одељенског 

старешине, 

историја, 

информатик

а и 

рачунарство, 

географија 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове у којима се 

описују догађаји и искуства у садашњости и 

прошлости;  

- размене сложеније информације које се односе 

на догађаје и искуства у садашњости и 

прошлости; 

- опишу догађаје и искуства у садашњости и 

прошлости користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју сложенији опис живих бића и појава; 

- описују жива бића и појаве користећи позната 

језичка средства; 

- разумеју молбе, наредбе и савете и реагују на 

њих; 

- изразе своје молбе, наредбе и савете. 

7. H2О 

Описивање 

догађаја, стања и 

 

10 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  The Earth looks beautiful 

 

географија, 

биологија, 

-  препознају и именују појмове који се односе на 

тему;  

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 
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појава у 

садашњости, 

прошлости и 

будућности; 

изражавање 

осећања и 

расположења; 

from the moon.  Lake Victoria and the River 

Nile are both in Africa. (the article ‘the’) I’ve 

never been sailing before. Neither have I. I 

haven’t either. (so/neither/too/either) Old 

wrecks are visited by thousands of divers 

every year. This castle was built in the 16th 

century. (Passive Voice)текстове и дијалоге 

који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 

историја, 

музичка 

култура, 

српски језик, 

час 

одељенског 

старешине 

на описивање радњи, стања и појава у 

садашњости, прошлости и будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа стања и појаве 

у садашњости, прошлости и будућности;  

- разумеју сложеније исказе који се односе 

изражавање осећања и расположења; 

- изразе своја и туђа изражавање осећања и 

расположења користећи позната језичка средства; 

- разумеју и опишу основне одлике регија и 

животне услове који владају екосистемима 

држава циљне културе. 

8. The second 

written test 

Описивање 

догађаја, стања и 

појава у 

садашњости, 

прошлости и 

будућности; 

 

3 

 

Ученици понављају и увежбавају: 

Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у темама 5, 6 

и 7; 

 

српски језик 

 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 

на описивање радњи, стања и појава у 

садашњости, прошлости и будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа стања и појаве 

у садашњости, прошлости и будућности. 

 

9. Stand by me 

Изражавање 

предлога, 

претпоставки, 

савета/упозорења, 

нереалних и 

хипотетичких 

жеља/ситуација; 

 

6 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  Who saw the accident? 

Ron saw the accident. Who did you seat the 

party? (Subject-Object Questions) Haven’t I 

seen you before? (Negative Questions) I burnt 

myself. He did it by himself. (Reflexive 

Pronouns) If he lived his parents, he would 

save more money. If I had a car, I could drive 

to work every day. (Conditional Sentences 

Type 2) I wish I had more free time. (Wishes) 

текстове и дијалоге који се односе на тему 

и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

 

српски језик, 

 

 час 

одељенског 

старешине 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе на 

изражавање предлога, претпоставки, 

савета/упозорења, нереалних и хипотетичких 

жеља/ситуација и исказивање планова и намера у 

будућности; 

- изразе предлоге, претпоставке, савете/упозорења 

и опишу нереалне и хипотетичке жеље/ситуације 

користећи позната језичка средства;  

- разумеју сложеније описе радњи, стања и 

збивања; 

- да упореде и шире опишу радње, стања и 

збивања. 

 

10. No limits 

Описивање 

 

4 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

српски језик, 

час 

одељенског 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју сложенији опис живих бића и појава; 
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догађаја и 

искуства у 

садашњости и 

прошлости; 

преношење молби, 

наредби и савета 

језичке структуре  My mother told me to 

clean my room and not to watch TV. Nora 

asked Neil to pick up John from work. 

(Reported Speech: commands, requests) 

текстове и дијалоге који се односе на тему 

и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

старешине, 

географија, 

ликовна 

култура, 

српски језик, 

информатик

а и 

рачунарство 

- описују жива бића и појаве користећи сложенија 

језичка средства; 

- разумеју и примењују правила учтиве 

комуникације са одраслима; 

- разумеју молбе, наредбе и савете и реагују на 

њих; 

- изразе своје и пренесу туђе молбе, наредбе и 

савете. 

 

Начин остваривања програма :  

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној 

атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, 

дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима 

са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 
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12.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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 комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Задаци: 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, 

- стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и културама, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији споразумева са 

људима из других земаља, 

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања. 

У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту 

са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

Компетенције које развија :компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална 

компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран 

однос према околини, естетичка кометенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1. Teen age 

Oписивање 

догађаја у 

садашњости; 

описивање 

догађаја у 

прошлости; 

изражавање 

осећања, 

мишљења, 

допадања/ 

 

10 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре Colin enjoys cooking and 

cooks every Sunday. She travels abroad twice 

a month.  (Present Simple Tense). He's 

making chicken with mushrooms today. 

(Present Progressive Tense) What time did 

you get home yesterday? I got home at 7 

o'clock. My sister has travelled abroad twice. 

(Past Simple Tense)(Present Perfect Tense). 

She used to spend her time surfing the net. 

Dear Sophie... All the best, текстове и 

 

Српски 

језик, 

 

 час 

одељенског 

старешине, 

 

информати-

ка и 

рачунарство 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње;  

- размењују информације које се односе на 

догађаје у садашњости; 

- разумеју сложеније исказе који се односе на 

описивање догађаја у прошлости;  

- размењују информације које се односе на 

искуства и догађаје у прошлости користећи 

сложнија језичка средства; 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје / 



206 
 

недопадања; 

изражавање молби 

и захтева. 

 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 

 музичка 

култура 

активности и способности користећи сложенија 

језичка средства у неколико везаних исказа; 

-разумеју основне сличности и разлике између 

своје и циљних култура у различитим аспектима 

свакодневног живота и прихвата постојање 

разлика. 

-пишу обична и електронска писма у којима са 

пријатељима и познаницима договарају 

активности и једноставним језичким средствима 

обрађују/спомињу узрасно релевантне теме. 

 

2. Travel 

Описивање 

догађаја и обавеза 

у прошлости; 

описивање живих 

бића и предмета; 

тражење и 

давање/одбијање 

дозволе; 

изражавање 

предлога, молби 

извињења и 

захвалности; 

тражење и давање 

информација која 

се односе на 

путовањe; 

 

7 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  While captain was sailing 

through the Mediterranean, a pirate ship 

attacked his ship. We were boarding the ship 

when we saw Ted. (Past Simple Tense- све 

употребе и упоредно са Past Progressive 

Tense), The flight was longer than I expected. 

It's the most exciting experience I've ever had.  

The more you study, the better you do at 

school.  (Comparisons)  Hello, how can I 

help you? I'd like to book a flight.How much 

will it cost? текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

 

Српски 

језик,  

 

час 

одељенског 

старешине 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју сложеније исказе који се односе на 

описивање догађаја у прошлости;  

- размењују информације које се односе на 

искуства и догађаје у прошлости користећи 

сложнија језичка средства; 

- описују жива бића предмете користећи 

сложенија језичка средства; 

- размењују информације везане за дату 

комуникативну функцију;  

- разумеју и траже дозволе уз одговарајуће 

образложење и реагују на њих; 

- разумеју молбе и реагују на њих; 

- изражавају молбе користећи учтива језичка 

средства; 

-размењују информације, траже одређени 

предмет, објашњење, услугу, повезујући 

неколико краћих исказа у смислену целину. 

 

3. Team spirit 

Изражавање 

предвиђања и 

одлука; 

исказивање 

планова, намера, 
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Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  If you get lost, ask for 

directions. Max may be late for work if he 

doesn’t take a taxi. What would you do if you 

won €100.000? If I were in your shoes I’d call 

a police. (Conditional Sentences Type 1 and 

Час 

одељенског 

старешине, 

 

 српски 

језик, 

биологија, 

- - препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 

на изражавање предвиђања и одлука; исказивање 

планова и намера у будућности;  

- размењују сложеније информације које се 

односе на изражавање предвиђања и одлука;  
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жеља и амбиција у 

будућности; 

изражавање 

мишљења, 

описивање живих 

бића и предмета. 

2), Don’t worry, we’ll win the race. Look at 

all those people at the bus stop. It’s going to 

be crowded on the bus. (Future will/going 

to),текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

физичко 

васпитање, 

изабрани 

спорт, 

музичка 

култура 

- опишу планове, намере, амбиције, жеље, одлуке 

и предвиђања у будућности у неколико 

једноставнијих/сложенијих везаних исказа; 

- разумеју општи смисао и већину фраза и израза 

у текстовима на тему савремене музике. 

 

4. Action 

Изражавање 

мишљења, слагања 

и неслагања; 

описивање 

предмета; 

описивање радњи 

стања и појава; 
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Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре Albert is given an activity 

gift by his parents every year. The stadium 

won’t be completed in time for the cup final. 

Dinner had been served by the time we 

arrived at the party. Helmets should be worn 

at all times. (Passive Voice) (Verbs with two 

objects) The beach was so crowded that we 

couldn’t sit anywhere. Although/Even though 

Ben was ill he went to the match. The fans of 

the two teams were separated in ordernot to 

create trouble. (Clauses of result/concession 

/ purpose)текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

 

Српски 

језик,  

 

 

ЧОС,  

 

 

физичко 

васпитање 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 

на описивање предмета, као и краће и дуже 

текстове који се односе на описивање радњи, 

стања и појава у садашњости, прошлости и 

будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа предмете, као 

и радње, стања и појаве у садашњости, 

прошлости и будућности;  

- разумеју сложеније исказе који се односе на 

тражење и давање информација везаних за 

спортске догађаје и реагују на њих; 

- разумеју значај циљног језика у контексту 

комуникације на глобалном нивоу.   

-разумеју основни смисао и могу да издвоје 

главне информације из аутентичних 

телевизијских емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама које слушају/гледају у 

смисленим целинама. 

-пруже одговарајуће информације које се односе 

на филмску уметност. 

5. The first written 

test 

Описивање 

догађаја, стања и 

појава у 

садашњости, 

прошлости и 

будућности; 
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Ученици понављају и увежбавају: 

Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у темама 1, 2, 

3 и 4; задатке слушања, читања и вођеног 

писања. 

 

Српски 

језик 

 

-разумеју краће и дуже текстове који се односе на 

описивање предмета, као и краће и дуже текстове 

који се односе на описивање радњи, стања и 

појава у садашњости, прошлости и будућности;  

- размене сложеније информације које се односе 

на изражавање предвиђања и одлука; исказивање 

планова, намера, жеља и амбиција у будућности. 
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6. Being human 

Oписивање људи, 

њихових 

склоности навика 

и искустава; 

описивање обавеза 

и задужења;. 

изражавање 

одлука, 

предвиђања и 

нереалних и жеља; 

исказивање савета; 
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Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  Jack may/might/could be 

at home now. Ring and see. Those red things 

can’t be berries. They’re too small. I must buy 

a new pair of jeans for the party. You 

mustn’t/can’t use the equipment in the gym 

unless you get permission from the instructor. 

You needn’t have told everybody about the 

mistake I made! Yous should think carefully 

about which car to buy. (Modal verbs), I 

don’t want to put the blame on anybody. 

(Verbs with prepositions) текстове и 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 

 

Историја,  

 

српски  

језик, 

 

 ЧОС 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

-разумеју и саопштавају сложеније исказе који се 

односе на изражавање одлука и предвиђања  

-разумеју краће и дуже текстове који се односе на 

изражавање предвиђања и одлука; исказивање 

планова и намера у будућности;  

- размењују сложеније информације које се 

односе на изражавање предвиђања и одлука;  

-разумеју краће и дуже текстове који се односе на 

описивање људи, њихових склоности, навика и 

искустава, као и на описивање обавеза и 

задужења; 

- размењују сложеније исказе који се односе на 

описивање људи, њихових склоности навика и 

искустава; 

- описују људе, њихове склоности, навике и 

искуства користећи сложенија језичка средства; 

- описују обавезе и задужења. 

 

7.  Time 

Изражавање 

нереалних и 

хипотетичких 

жеља/ситуација; 

описивање 

догађаја и 

искуства у 

прошлости; 

описивање живих 

бића и предмета; 
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Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  There aren’t any biscuits 

left. Would you like some apples? I need a few 

books for my project. There’s very little coffee 

left. (Quantifiers), There’s not enough light 

here. Samantha found two grey hairs when 

she was brushing her hair this morning. 

(Countable and uncountable nouns),  If I 

had brought my camera, I could have taken 

some pictures. (Conditional sentences type 

3)текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

 

ЧОС, 

српски 

језик 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

размене сложеније информације које се односе на 

искуства и догађаје у прошлости; 

- опишу исксутва и догађаје у прошлости 

користећи неколико једноставнијих/ сложенијих, 

везаних исказа; 

- разумеју сложенији опис живих бића и предмета; 

- описују жива бића предмете користећи 

сложенија језичка средства; 

- размењују информације везане за дату 

комуникативну функцију; 

- разумеју општи смисао и већину фраза и израза 

сложенијих разговетних текстова савремене 

музике. 

 

8.  Colour 
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Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на тему; 

 

Српски 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 
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Описивaње 

догађаја у 

прошлости; 

преношење својих 

и туђих мишљења 

и исказа у 

садашњости и 

прошлости. 

језичке структуре  We want to paint the living 

room. Would you be willing to help? Judy 

might visit us tonight, so we should prepare 

something for dinner. (Full infinitive/Bare 

infinitive) Shopping is my idea of having fun. 

How about going out tonight? (-ing form) 

Lillian said that she had to buy some new 

make-up. (Reported speech - statements) The 

detective wondered where Jack was going. 

(Reported speech - questions)The police 

officer ordered the driver to stop the car. 

(Reported speech – commands, requests) 

текстове и дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 

језик,  

 

ликовна 

култура 

тему; 

- разумеју краће и дуже текстове који се односе 

на описивање догађаја у прошлости; 

- опишу догађаје у прошлости користећи 

једноставнија/ сложенија језичка средства;  

- разумеју и саопште сложеније исказе који се 

односе на преношење својих и туђих мишљења и 

речи у садашњости и прошлости; 

- упоређују и уочавају сличности и разлике у 

начину живота у земљама циљне културе и код 

нас. 

 

9.  The second 

written test 

Описивање 

догађаја, стања и 

појава усадашњости, 

прошлости и 

будућности; 
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Ученици понављају и увежбавају: 

Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у темама 6, 7 

и 8; задатке слушања, читања и вођеног 

писања. 

 

Српски 

језик 

 

- разумеју текстове који се односе на описивање 

радњи, стања и појава у садашњости, прошлости 

и будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа стања и појаве 

у садашњости, прошлости и будућности. 

 

 

10.  Consumer 

society 

Описивање 

предмета; 

описивање радњи 

стања и појава; 

тражење и давање 

информација која 

се односе на 

куповину; 

изражавање 

количина и цена;  

 

6 

Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре  legal –illegal, 

satisfaction-dissatisfaction, responsible-

irresponsible, lead-mislead  (opposites) All 

the students have studied hard for the final 

exam. I liked both dresses, but in the end I 

bought neither of them. Would you like coffee 

or tea? Either, I don't mind. Neither Ben nor 

Carmen seem to understand what the problem 

is. (All/ Both / Neither / None / Either) What 

a great idea! This is such a great offer! 

(exclamatory sentences)текстове и дијалоге 

који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 

 

српски 

језик, 

биологија, 

грађанско 

васпитање

, час 

одељенско

г 

старешине 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју сложенији опис предмета, радњи, 

стања и збивања; 

- опишу предмете, радње, стања и збивања 

користећи позната језичка средства; 

- разумеју сложеније исказе који се односе 

тражење и давање информација везаних за 

куповину и реагују на њих; 

- пруже одговарајуће информације које се односе 

на куповину; 

- разумеју и саопште исказе који се односе на 

изражавање количина и цена. 
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Начин остваривања програма :  

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној 

атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, 

дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима 

са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

 

Технике/активности у седмом и осмом разреду 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у 

вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 
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Kласирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни 

плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 

– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

12.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 

12.5.1. РАЗРЕД : Пети 

 

• Глагол to be 

• WH – питања  

• Присвојни придеви 

• Присвојни генитив 

• Have got 

• Неправилна множина именица 

• Present Simple Tense 

• Предлози за време и место 



212 
 

• Can – способност, могућност, дозвола 

• Небројиве именице 

• Објекатске заменице 

• Some/Any/How much/How many 

• Present Progressive Tense 

• Present Simple Tense и Present Progressive Tense 

• Past Simple Tense глагола to be 

• Past Simple правилних и неправилних глагола 

• Future be going to 

• Must/mustn’t 

• Future will 

• Поређење придева – компаратив и суперлатив 

• Вокабулар:  

- поздрави 

- алфабет 

- школа. школски прибор 

- називи држава и националности 

- спорт 

- чланови породице 

- животиње 

- делови тела, описивање физичког изгледа 

- слободне активности и хоби 

- позната места у граду 

- просторије у кући, намештај 

- храна и пиће 

- бројеви и датуми 

- гардероба 

- временске прилике 

- путовања 
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12.5.2. РАЗРЕД : Шести 

 

• Present Simple Tense 

• Present Progressive Tense 

• Разлика између Present Simple I Present Progressive Tense 

• Детерминатори some/any/no 

• Неодређене заменице somebody, something, somewhere, anybody, anything, anywhere, everyone, everything, everywhere, no one, 

nothing, nowhere 

• Заменице (личне, објекатске, присвојне) 

• Присвојни придев 

• Past Simple (глагол to be, правилни и неправилни глаголи) 

• Past Progressive 

• Past Simple vs. Past Progressive (разлике у употреби ова два времена) 

• Временске реченице 

• Used to 

• Can/could/may/might 

• Предлози (правац кретања и позиција у простору) 

• Поређење придева (компаратив, суперлатив, as + adjective + as) 

• Нулти кондиционал 

• Future going to/will 

• Први кондиционал 

• Present Perfect Tense 

• Present perfect tense vs Past Simple (разлика у употреби ова два времена) 

• Too/enough/one/ones 

• How much/how many 

• Релативне заменице who/which/that 

• Must/have to/should 

• Упитно-одричне фразе 

• Инфинитив 

• All/both/neither/none 
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• Present Simple Passive 

• Past Simple Passive 

• Вокабулар: 

- чланови породице 

- дневне активности 

- намештај 

- делови тела, описивање физичког изгледа 

- места у граду 

- транспорт 

- свет природе 

- животиње 

- одећа и аксесоар 

- спорт 

- храна и пиће 

- музика, филм, ТВ 

12.5.3. РАЗРЕД : Седми 

 

1. Present Continuous 

2. Present Simple 

3. Past Simple 

4. Читање 

5. Придеви 

6. Присвојни придеви 

7. Будуће време 

8. Индиректни говор 

9. PresentPerfect 

10. Модални глаголи 

11. Упитно - одричне фразе 

12. Британски енглески - амерички енглески 

13. Вокабулар: 

• професије, квалификације 
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• одећа и аксесоар 

• одмор/ временске прилике 

• животиње 

• спорт 

• кућни послови 

• компјутери 

• заштита животне средине 

• повреде/ прва помоћ 

• фестивали и прославе   

12.5.4.  РАЗРЕД : Осми 

 

1. The Past Perfect Tense 

2. The Future Continuous Tense 

3. VerbTenses 

4. PassiveVoice 

5. Кондиционали 

6. Препозиционални и фразални глаголи 

7. Модални глаголи 

8. Индиректни говор 

9. Разлика између британског енглескоги америчког енглеског 

10. PresentPerfect 

11. Грађење речи 

12. Вокабулар: 

• правила и закони 

• путовања 

• музичка индустрија 

• животиње 

• осећања 

• протести 

• спорт 

• време 
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• боје 

• заштита животне средине 

12.6. ДОДАТНА НАСТАВА 

12.6.1. РАЗРЕД . Пети 

• Правила интерпункције 

• Ред речи у реченици 

• Множина именица (правилна и неправилна) 

• Present Simple Tense 

• Предлози за место и време 

• Прилози за учесталост 

• Одређени члан 

• Неодређени члан 

• Изостављање члана 

• Бројиве и небројиве именице 

• Објекатске заменице 

• Present Progressive Tense 

• Present Simple vs. Present Progressive Tense 

• Past Simple (to be, правилни и неправилни глаголи) 

• Future be going to 

• Present Progressive (изражавање будућности) 

• Future will 

• Поређење придева 

• Вокабулар: 

- поздрави 

- алфабет 

- школа. школски прибор 

- називи држава и националности 

- спорт 

- чланови породице 
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- животиње 

- делови тела, описивање физичког изгледа 

- слободне активности и хоби 

- позната места у граду 

- просторије у кући, намештај 

- храна и пиће 

- бројеви и датуми 

- гардероба 

- временске прилике 

- путовања 

12.6.2. РАЗРЕД : Шести 

 

• Present Simple Tense 

• Present Progressive Tense 

• Разлика између Present Simple I Present Progressive Tense 

• Детерминатори some/any/no 

• Неодређене заменице somebody, something, somewhere, anybody, anything, anywhere, everyone, everything, everywhere, no one, 

nothing, nowhere 

• Заменице (личне, објекатске, присвојне) 

• Присвојни придев 

• Past Simple (глагол to be, правилни и неправилни глаголи) 

• Past Progressive 

• Past Simple vs. Past Progressive (разлике у употреби ова два времена) 

• Временске реченице 

• Used to 

• Can/could/may/might 

• Предлози (правац кретања и позиција у простору) 

• Поређење придева (компаратив, суперлатив, as + adjective + as) 

• Нулти кондиционал 

• Фразални глагол look (look for, look up, look forward, look after, …) 
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• Future going to/will 

• Први кондиционал 

• Present Perfect Tense 

• Present perfect tense vs Past Simple (разлика у употреби ова два времена) 

• Too/enough/one/ones 

• How much/how many 

• Релативне заменице who/which/that 

• Must/have to/should 

• Упитно-одричне фразе 

• Инфинитив 

• All/both/neither/none 

• Present Simple Passive 

• Past Simple Passive 

• Вокабулар: 

- чланови породице 

- дневне активности 

- намештај 

- делови тела, описивање физичког изгледа 

- места у граду 

- транспорт 

- свет природе 

- животиње 

- одећа и аксесоар 

- спорт 

- храна и пиће 

- музика, филм, ТВ 

12.6.3. РАЗРЕД : Седми 

 

1.  Разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense.  

2.  Разлика између Тhe Simple Past Tense и The Past Continuous Tense, употреба времена у прошлом наративу  

3.  Употреба used to - за прошлу навику, поступак I used to play tennis when I was younger.  
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4.  Разлика између The Present Perfect и The Simple Past Tense  

5.  Hачини изражавања будућности (The Future Simple, BE GOING TO, The Present Continuous Tense)  

6. Поређење придева 

7. Прилози и прилошке одредбе  

8. Поређење прилога (рецептивно): I play basketball more often than football.  

9. Место прилога у реченици. She goes to school by bus. Last night he played the piano at the school concert.  

10. Индиректни говор: наредбе, молбе и савети 

11. Модални глаголи 

12. Пасив 

12. Грађење речи 

13. Разлике између британског енглеског и америчког енглеског 

14. Кондиционали 

15. Упитно-оддричне фразе 

16.  Детерминатори some, any, no, much, many, a lot of, a little /little, a few /few, a bit  

17. Вокабулар: 

• професије, квалификације 

• одећа и аксесоар 

• одмор/ временске прилике 

• животиње 

• спорт 

• кућни послови 

• компјутери 

• заштита животне средине 

• повреде/ прва помоћ 

• фестивали и прославе 

 

12.6.4. РАЗРЕД : Осми 

 

1. The Present Continuous Tense 

2. The Present Simple Tense 

3. The Past Simple Tense 
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4. The Past Continuous Tense 

5. The Present Perfect Tense 

6. The Past Perfect Tense 

7. The Future Continuous Tense 

8. Поређењепридева 

9. Прилози 

10. Будуће време 

11. PassiveVoice 

12. Кондиционали 

13. Препозиционални и фразални глаголи 

14. Модални глаголи 

15. Индиректни говор 

16. Разлика између британског енглеског и америчког енглеског 

17. PresentPerfect 

18. Грађење речи 

19. Вокабулар: 

• правила и закони 

• путовања 

• музичка индустрија 

• животиње 

• осећања 

• протести 

• спорт 

• време 

• боје 

• заштита животне средине 
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13. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Ликовно 

13.1. ПЕТИ РАЗРЕД 
 

Циљ и задациваспитно-образовног рада у настави ликовне културе јесу да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

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

 

Компетенције које развија:   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.   

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА 

- опише ритам који уочава у природи, окружењу и 

уметничким делима; 

 – пореди утисак који на њега/њу остављају различите 

врсте ритма; 

 – гради правилан, неправилан и слободан визуелни 

ритам, спонтано или с одређеном намером; 

 – користи, у сарадњи са другима, одабране садржаје 

као подстицај за стварање оригиналног визуелног 

ритма 

; – разматра, у групи, како је учио/ла о визуелном 

ритму и где та знања може применити;  

– направи, самостално, импровизовани прибор од 

одабраног материјала; – искаже своје мишљење о томе 

зашто људи стварају уметност;  

– опише линије које уочава у природи, окружењу и 

уметничким делима;  

– пореди утисак који на њега/њу остављају различите 

 

 

Слободно 

ритмичко 

компонова

ње 

 

 

 

 

 

 

 

Линија 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

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 

 

 

Музичка култура, 

ликовна култура, 

биологија, српски 

језик, историја 

уметности 

 

Математика, 

ликовна култура 

 

 

Математика, 

биологија, 

ликовна култура 

 

 

Биологија, 
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врсте линија; 

 – гради линије различитих вредности комбинујући 

материјал, угао и притисак прибора/материјала;  

– користи одабране садржаје као подстицај за стварање 

оригиналних цртежа; 

 – црта разноврсним прибором и материјалом 

изражавајући замисли, машту, утиске и памћење 

опаженог; 

 – разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним 

својствима линија и где се та знања примењују; 

 – искаже своје мишљење о томе како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности;  

– пореди облике из природе, окружења и уметничких 

дела према задатим условима;  

– гради апстрактне и/или фантастичне облике 

користећи одабране садржаје као подстицај за 

стваралачки рад; 

 – наслика реалне облике у простору самостално 

мешајући боје да би добио/ла жељени тон;  

– обликује препознатљиве тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и поступком; 

 – преобликује предмет за рециклажу дајући му нову 

употребну вредност; 

 – комбинује ритам, линије и облике стварајући 

оригиналан орнамент за одређену намену;  

– објасни зашто је дизајн важан и ко дизајнира 

одређене производе; 

 – разматра, у групи, како је учио/ла о облицима и где 

та знања примењује; 

 – искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко 

наслеђе важно; 

 – пореди различите начине комуницирања од 

праисторије до данас; 

 – обликује убедљиву поруку примењујући знања о 

ритму, линији, облику и материјалу; 

 – изрази исту поруку писаном, вербалном, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орнамент 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

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 

 

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 

ликовна култура 

 

 

Ликовна култура, 

биологија, 

 

 

Ликовна култура, 

биологија, 

математика 

 

 

Ликовна култура, 

музичка култура, 

биологија, 

математика, 

српски језик, 

историја 

уметности 

 

 

Ликовна култура, 

биологија, 

математика 

 

 

Ликовнакултура, 

биологија, 

математика 

 

Ликовна култура, 

музичка култура, 

биологија, 

математика, 

српски језик, 

историја 
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невербалном и визуелном комуникацијом;  

– тумачи једноставне визуелне информације;  

– објасни зашто је наслеђе културе важно. 

 

Светлински 

објекти и 

колаж 

Визуелно 

споразумев

ање 

Обликовањ

е и 

преобликов

ање 

употребних 

предмета 

 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

 

Светлински објекти и колаж 

 

Визуелно споразумевање 

 

Обликовање употребних предмета 

Преобликовање употребних предмета 

 

уметности 

 

 

Ликовна култура, 

историја 

уметности 

 

 

Ликовна култура, 

математика, 

историја 

уметности, 

техничко 

образовање 

 

13.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
Циљ васпитно-образовнограда у шестом и седмом разреду  јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање 

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

 

Задаци: 

– развијање способности ученика за опажање квалитета ликовних елемената 

– стицање услова да ученици на часовима користе различите технике и средства, да упознају њихова визуелна и ликовна својства 

– развој способности визуелног памћења 

– развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, и њихова примена у раду и животу 

– развијање моторичких и мисаоних способности и навике за лепо писање 

– подстицање и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и чување културног добра и естетског изгледа  

средине 

– упознавањем ликовних уметности боље разумевање природне законитости и друштвене појаве 

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

– визуелно запажање, сазнање, мишљење, изражавање, развијање игре са предметима, ликовним елементима, идејама, појавама, 

проблемима 

– развијање способности за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности 

– развијање свестране личности 

– формирање моралних и естетских односа 
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– развијање интелектуалних способности 

– развијање стваралачке фантазије 

– развијање потребе за естетским доживљавањем 

 

Компетенције које развија : културолошка освешћеност и изражавање, естетичка компетенција, комуникација, компетенција за учење, 

сарадња, одговорно учешће у демократском друштву. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

Спонтани ритам 

бојних мрља, 

линија и светлина 

 

У свету боја 

 

 

 

 

 

Светлина 

 

 

 

 

 

Текстура и 

фрактура 

 

Свет уобразиље у 

ликовним делима 

 

Визуелно 

споразумевање 

 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

 

Ритам бојених мрља, линија и 

светлина. 

Мозаик од папира. 

 

Основне и изведене боје. 

Хроматске и ахроматске боје. 

Топле и хладне боје. 

Комплементарне боје. 

Хармонија боја. 

Локална и експресивна боја. 

Светлост и сенка. 

Светло-тамни контрасти. 

Градација светлости у односу 

на извор. 

Илузија заобљености и 

пластичности волумена. 

Текстура 

Фактура 

 

Машта и фантазија. 

 

Уметност лепог писања. 

 

 

Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Историја, 

Музичка 

култура 

Географија 

Српски 

Техничко и 

информати-

чко 

образовање 

Ученик/ученица у складу са индивидуалниммогућностима: 

-именује и описује појам апстрактне уметности; ---именује и 

описује појмове: светлина, сенка, светло-тамни контраст, 

графика, градација светлости, валер, волумен; 

-именује и описује појмове текстуре и фактуре; 

-именује и описује појмове маште и фантазије;-----именује и 

описује појмове калиграфије и типографије; 

-наводи примере усвојених појмоваиз окружења и тумачи их; 

-посматра и уочава, упоређује и анализира предмете, бића и 

појаве; 

-открива и препознаје појам апстрактне уметности у 

уметничким делима,упоређује и анализира значења; 

-комуницира и спонтано изражавасвоје ставове, мисли и 

осећања; 

-показујерадозналост и спремност да поставља питања, 

критикује, дискутујеу односу на тему/ликовни проблем; 

-примењује знања, оригиналне идеје и различите методе у 

дискусији и закључивању;  

-повезује стечена знања и вештине са осталим наставним 

садржајима; 

-разуме контекст културног наслеђа различитих епоха; 

-активно тумачи уметничка дела и доживљаваих, прерађује, 

допуњује и процењује на свој начин; 

-самостално проналази и систематизује информације из 

различитих извора. 

-упоређује, анализира и процењујесопствени рад и радове 

других; 

 - аргументује своје ставове и поступке 
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 -објашњава процедуре и значења. 

Начин остваривања програма шестог и седмог разреда :  

Програм се остварује кроз редовну наставу и ликовну секцију. Садржај свих наставних области се међусобно повезани и прожимају се 

у мери у којој то може да се уради. За остваривање циљева значајно је ефикасно планирање на годишњем и месечном нивоу, као и 

припремање наставника за свакодневну наставу. На часовима ће се користити различити активни приступи рада са децом како би се 

максимално допринело развоју сваког појединца. 

  У процесу припремања за рад, темама треба посветити посебну пажњу како не би преовладале над садржајима. Стога је наставнику 

дата могућност да у складу са индивидуалним способностима буде слободан у избору дидактичке припреме. 

Осим садржаја и креативности, у структури програма предвиђени су и медијуми, резервисани за максималну слободу и коришћење 

свих могућности потенцијалне креативности наставника.  Садржаји програма за шести разред базирају се на непосредном опажању 

ритма светлина, боја, текстуре и чулне осетљивости и осећајности за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима.  

Имајући у виду образовни карактер садржаја предмета, примерено је на сваком часу тематску јединицу илустровати адекватним 

ликовно-уметничким делом како би се вежбањем одговарајућим средствима квалитетно усвајала знања повезана са практичним радом. 

Код ученика треба инсистирати на питању зашто се учи и који је смисао наставе ликовне културе. Треба, такође, тежити откривању 

суштине путем селекције и апстраховања.  

 Од деце се не очекује да само буду конзументи, већ се ликовном културом и њеном образовно-васпитном функцијом развијају и 

моторичке способности, естетско мишљење, критичка свест. Перманентан задатак треба да буде афирмација детета као актера 

ствараоца у складу са његовим преференцијама. 

Приликом оцењивања треба имати у виду да нису сви ученици на истом нивоу опажања, примања, разумевања и поступања.  

Кроз индивидуални рад и групне активности чланови ликовне секције пролазе кроз разне технике и разноврсне приступе ликовним 

темама и задацима. Употребом различитих материјала изражавају своју креативност, машту и игру које су саставни део ликовног 

израза. 

13.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 
ТЕМА 

 

Број 

часова 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ/ИСХОДИ/ 

 

Арабеска 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Арабеска 

 

 

 

 

Историја 

уметности, 

историја, 

биологија 

 

 

л.к. 1.1.1.изводи 2-д и 3-д радовел.к. 1.1.2.описује свој рад и радове 

другихл.к. 1.1.3.описује разлике које уоцава на уметницким 

делима,.образлаже свој рад ирадове другихл.к.2.1.1. л.к.2.1.2.одабира 

адекватан садрзај да представи неку идеју или концепт л.к. 2.2.1.лоцира 

адекватан уметнички рад у историјски концепт, л.к. 3.1.1.одабира 

адекватна средства за реализовања своје идеје,л.к.3.1.2. л.к. 3.2.1.изводи 
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Пропорције 

 

 

 

 

 

 

 

Композиција 

и простор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Пропорције 

 

 

 

 

 

 

 

Равнотежа 

облика и масе у 

простору 

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 

 

 

Историја 

уметности, 

историја, 

биологија, 

математика 

 

 

 

 

 

Историја 

уметности, 

историја, 

биологија 

 

 

 

 

 

Историја 

уметности,  

биологија 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

уметности, 

биологија, 

српски 

 

радове са одређеном намером како би постигао одређени ефекат,л.к. 3.2.2. 

л.к.користи тачне термине из виз.уметности када образлаже свој рад и 

радове других 

 

л.к. 1.1.1. л.к.изводи 2-д и 3-д радове 1.1.2.описује свој рад и радове 

другихл.к. 1.1.3.описује разлике које уочава на уметничким 

делима,л.к.2.1.1.одабира адекватан садржај да представи неку идеју или 

концепт, л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2.лоцира адекватан уметнички рад у историјски 

концепт л.к. 3.1.1.одабира адекватнасредства за реализовање своје 

идејел.к.3.1.2. л.к. 3.2.1.изводи радове са одређеном намером да би 

постигао одговарајући ефекатл.к. 3.2.2. л.к. 3.2.3. l.k. 3.2.4.анализира 

одабрана умтничка дела у односу на време настанка  

 

л.к. 1.1.1.изводи 2-д и 3-д радовел.к. 1.1.2.описује свој рад и радове 

другихл.к. 1.1.3.описује разлике које уочава на 

уметн.делима,л.к.2.1.1.одабира адекватан садржај да представи неку идеју, 

л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2.лоцира уметнички рад у историјски концепт л.к. 3.1.1. 

л.к.3.1.2.изводи радове са одређеном намером  

 

л.к. 1.1.1.изводи 2-д и 3-д радовел.к. 1.1.2.описује свој рад и радове 

другихл.к. 1.1.3.описује разлике које уочава на уметничким 

делима,л.к.2.1.1.одабира адекватан садржај да представи неку идеју или 

концептл.к.2.1.2. л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. л.к.лоцира адекватан уметнички рад у 

историјски концепт 3.1.1. л.к.3.1.2.изводи радове са одређеном намером 

л.к. 3.2.1.изводи радове са одређеном намером користеци основне визуелне 

елементе и принципел.к. 3.2.2.користи тачне термине из визуелних 

уметности када образлазе своје и радове других 

 

л.к. 1.1.1изводи 2-д и 3-д радове. л.к. 1.1.2.описује свој рад и радове 

другихл.к. 1.1.3.описује разлике које уочава на уметничким делимал.к. 

1.2.1.  л.к.2.1.1.одабира адекватан садржај да представи неку идеју или 

концептл.к.2.1.2. л.к. 2.2.1.лоцира одабрана уметничка дела у историјски и 

друштвени контекст л.к.2.2.2. л.к.одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 3.1.1.одабира адекватна средства да би 

на најбољи начин представио своју идејул.к.3.1.2.изводи радове са 

одређеном намером са одређеним концептом 
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Обједињава

ње покрета, 

игре и 

звука 

Фотографија 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

1 

 

 

6 

 

 

2 

простору  

Сродност 

ликовних 

вредности у 

одређеном 

простору 

Композиција и 

простор 

Композиција и 

простор – 

естетска анализа 

Обједињавање 

покрета, игре и 

звука 

Фотографија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

фотографије, 

биологија 

 

л.к. 1.1.1.изводи 2-д и 3-д радовел.к. 1.1.2описује свој рад и радове других. 

л.к. 1.1.3описује разлике које уочава на делима. л.к.2.1.1.одабира адекватан 

садржај да би представио неку идејул.к.2.1.2. л.к. 2.2.1.лоцира одабрана 

уметничка дела у историјски концепт л.к.2.2.2. л.к. 3.1.1.одабира адекватна 

средства да би на најбољи начин представио своју идеју 

 

л.к. 1.1.1.изводи 2-д и 3-д радовел.к. 1.1.2.описује свој рад и радове 

другихл.к. 1.1.3.описује радове које уоцава на уметничким делимал.к.  

л.к.2.1.1.одабира адекватан садржај како би представио неку идеју или 

концептл.к.2.1.2. л.к. 2.2.1.  л.к.2.2.2. л.к. 3.1.1.одабира адекватна средства 

к<ако би представио своју идејул.к.3.1.2.користи тачне термине из 

визуелних уметности л.к. 3.2.1.уочава међусобну повезаност елеменатал.к. 

3.3.2.користи друга места и изворе(библиотека,интернет)како би проширио 

своја знања из области виз.уметности 

 

13.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку 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 подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани. 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

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

визуелна и ликовна својства; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно 

мишљење; 

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

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 
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- подстицање интересовања стварање и неговање 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 визуелних 

уметности; 

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

Компетенције које развија : компетенције за учење, решавање проблема, комуникације, естетичка компетенција, сарадња, одговорно 

учешће у демократском друштву. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВА

ЊЕ И 

МЕТАФОРИКА 

 

 

 

КОНТРАСТ, 

ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У 

ПРОСТОРУ 

 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Апстракција и 

геометризација. 

Експресија и акционо 

сликање. 

Визуелно споразумевање и 

метафорика 

Амблем, грб, хералдика, 

логотип и визуелно 

споразумевање. 

Контраст линија, боја и 

облика. 

Контраст светлина и 

текстура. 

Контраст маса и величина. 

Јединство као основна 

вредност композиције. 

Сродност ликовних 

вредности. 

Статично и динамично 

Биологија 

Математика 

Историја  

Техничко и 

информатич

ко 

образовање 

Музичка 

култура 

Српски 

Географија 

Ученик/ученица у складу са индивидуалним 

могућностима: 

 именује и описује појмове: апстракција, 

геометризација, експресија и акционо сликарство; 

именује и описује појмове: метафорика, алегорија, 

персонификација, амблем, грб, хералдика, логотип, 

пиктограм, боја и облик као симбол, психолошко и 

социолошко деловање знакова; 

            именује и описује појмове доминанте, централне 

доминанте и децентралне доминанте;  

 открива и препознаје појмове доминанте, 

централне доминанте и децентралне доминанте у 

природи, урбаном окружењу, у уметничким делима, 

          упоређује именује и описује појмове: реални облици 

у нереалним односима и слободно компоновање и 

фантастика 

 открива и препознаје појмове: реални облици у 

нереалним односима и слободно компоновање и 

фантастика у природи, урбаном окружењу, у уметничким 

делима, упоређује и анализира значења;и анализира 

значења; 

наводи примере усвојених појмова из окружења и тумачи 

их; 

 посматра и уочава, упоређује и анализира 

предмете, бића и појаве; 

 открива и препознаје појмове: апстракција, 
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ФАНТАСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

јединство. 

Јединство и равнотежа. 

Доминанта као услов за 

повезивање разнородних 

елемената. 

Реални облици у нереалним 

односима. 

Слободно компоновање и 

фантастика. 

Евалуација. 

 

геометризација, експресија и акционо сликарство у 

прiроди, урбаном окружењу, у уметничким делима, 

упоређује и анализира значења; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, 

мисли и осећања; 

 показује радозналост и спремност да поставља 

питања, критикује, дискутује у односу на тему/ликовни 

проблем;  

 примењује знања, оригиналне идеје и различите 

методе у дискусији и закључивању;  

 повезује стечена знања и вештине са осталим 

наставним садржајима; 

 разуме контекст културног наслеђа различитих 

епоха; 

 активно тумачи уметничка дела и доживљава их, 

прерађује, допуњује и процењује на свој начин;  

 самостално проналази и систематизује 

информације из различитих извора. 

 упоређује, анализира и процењује сопствени рад и 

радове других; 

   аргументује своје ставове и поступке, објашњава 

процедуре и значења. 

 

Начин остваривања програма :  

Наставни програм ликовне културе за осми разред подразумева постојање одређеног фонда знања који су ученици стицали од првог 

разреда и претпоставља да се његово пуно остварење постиже у корелацији са другим наставним предметима (српски језик, музичка 

култура, биологија, хемија, историја, физика, математика) и различитим ваннаставним активностима. Имајући у виду да је у питању 

завршни разред основног образовања и васпитања неопходно је извршити систематизацију наученог, као и припрему за избор 

одговарајуће стручне школе. У том погледу наставник треба да укаже ученицима на широки спектар образовних профила у којима је 

образовање у области ликовне културе од великог значаја. То је истовремено разлог да се указује на важност предмета. 

Програм се остварује кроз редовну наставу и слободне активности.  У процесу припремања за рад, темама треба посветити посебну 

пажњу како не би преовладале над садржајима. Стога је наставнику дата могућност да у складу са индивидуалним способностима буде 

слободан у избору дидактичке припреме. 

Осим садржаја и креативности, у структури програма предвиђени су и медијуми, резервисани за максималну слободу и коришћење 

свих могућности потенцијалне креативности наставника.  Садржаји програма за шести разред базирају се на непосредном опажању 
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ритма светлина, боја, текстуре и чулне осетљивости и осећајности за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима.  

Имајући у виду образовни карактер садржаја предмета, примерено је на сваком часу тематску јединицу илустровати адекватним 

ликовно-уметничким делом како би се вежбањем одговарајућим средствима квалитетно усвајала знања повезана са практичним радом. 

 Из разреда у разред се шири опсег знања и продубљује његово усвајање на сазнајном, искуственом и практичном нивоу. Ученике је 

потребно усмеравати ка креативним потенцијалима уважавањем индивидуалних способности. Подстицањем креативности ученика 

искључује се готово решење и рад по шаблону.  

Неопходно је на часовима сваку тематску јединицу илустровати карактеристичним ликовно-уметничким делом из различитих епоха.  

Уметничко наслеђе за осми разред треба обрадити кроз повезивање теорије обликовања са практичним радом. Из уметничког наслеђа 

треба издвојити уметничка дела која најпотпуније илуструју теоретске проблеме који се обрађују. 

Програмски садржаји за осми разред су организовани у четири тематске целине и за сваку од њих је препоручен број часова који се 

сматра оптималним за реализацију. 

. Одвајање битног од небитног вишеструко је целисходно и из разлога рационалног коришћења времена школског часа. 

 На основу стеченог знања из седмог разреда треба успоставити повезаност са појмом композиција и обрадити прву целину Слободно 

компоновање. Наставник треба да има у виду да су ученици склони оваквим активностима којима се често приступа без унапред 

одређеног плана.  Стога је неопходно целину илустровати сликарством Василија Кандинског и истовремено је повезати са теоријом 

обликовања. 

Тематска целина Визуелна метафорика и споразумевање се односи на карактеристике савремене комуникације и технологије блиске 

узрасту ученика. Потребно је успоставити повезаност са искуством из шестог разреда и указати на карактер садржаја у функцији 

масовне комуникације. У том погледу важно је истаћи значај ове целине кроз тумачење амблема, симбола, знака, персонификације, 

алегорије, хералдике, пиктограма и стилизације у ликовном решењу. Садржаје треба повезивати са наставним предметом историја. 

Целина Контраст, јединство и доминанта у простору претпоставља одговарајући ниво стечених знања како би се разумеле ликовне 

појаве, посебно оне у области савремене уметности. У обради ове целине потребно је појмовно одређење контраста као 

супротстављања квалитета истих или различитих ликовних елемената. Ученицима треба указивати на аспекте доминације максималне 

разлике величина (велико-мало, високо-ниско, кратко-дуго), облика (обло-угаоно, једноставно-сложено, пуно-шупље), боја (светло-

тамно, комплементарни контраст, топло-хладно), линија (уске-широке, праве-криве,...), положаја (водоравно-косо). У погледу 

тродимензионалног обликовања такође треба имати у виду конвексно-конкавно, отворено-затворено, итд. Под хармонијом 

подразумевати међусобни склад елемената композиције. Појмовно одређење доминанте у ликовном делу треба тумачити као 

наглашену вредност, истицање најбитнијег, оног што је у центру пажње или што представља доминирајуће карактеристике 

композиције. Појам јединства тумачити сагледавањем поступака који доводе до уједињења свих ликовних елемената у композицију. 

Ученицима демонстрирати карактеристична дела из савремене уметности. 

Слободно компоновање и фантастика је последња целина другог циклуса основног образовања и васпитања. За тумачење овог 

садржајаје неопходно објаснити појмове: фантастика, имагинација и надреализам и повезати их са сликарством Хијеронима Боша 
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14. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Музичка култура  

14.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

Компетенције које развија : 

- Важност креативног изражавања  покретима, као и књижевност и уметност. Кључне компетенције су потребне појединцима за 

осећај личног задовољства и развоја активног грађанства, социјалне инклузије и запослења. 

Циљ и задаци предмета : 

-  певање и свирање, уз постепено упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког писма и интонације; 

- основе музичке писмености; 

               ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

 Корелација 

- дефинише шта је музика; 

- препозна и разликује дела која припадају музичкој уметности од 

музике која се користи као средство комуникације; 

- уочава у којим је све приликама музика уобичајени део живота 

сваког човека 

Шта је музика? 

Коларићу, панићу 

1. Ритмичке вежбе  

- - препозна и отпева државну химну Србије; 

- користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

 Химна 

Даворин Јенко: Боже правде 

2. Боже правде Српски 

језик 

Историја 

− изговара бројалице према ритмичким захтевима сaмoстaлнo и у 

групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

 Ритам, упознавање са 

елементима ритма; 

Лирој Андерсон: Писаћа 

3. Л.Андерсон 

Писаћа 

 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

− изговара бројалице према ритмичким захтевима сaмoстaлнo и у 

групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Веверица, Константин Бабић 

 

4. Константин 

Бабић 

 

дефинише шта је музика; 

- препозна и разликује дела која припадају музичкој уметности од 

музике која се користи као средство комуникације; 

- уочава у којим је све приликама музика уобичајени део живота 

Човек и музикаРитам 

 

5. Музичке 

брзалице 
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сваког човека; 

- -препозна и отпева државну химну Србије; 

- користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− изговара бројалице према ритмичким захтевима сaмoстaлнo и у 

групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

− пева сaмoстaлнo и у групи Јеж, Златко Гргошевић 6. Златко 

Гргошевић 

Ликовна 

култура 

− пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

Скале и арпеђа, Ричард М. 

Шерман и Роберт Б. Шерман 

7. Шерман 

 

 

− пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике; 

− анализира слушано дело 

Солмизација, Ричард Роџерс;  

 

8. Савладавање 

нотног писма 

 

− пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...); 

− анализира слушано дело 

Мелодија 

 

9. Мелодијска 

распевавања 

 

− наведе начине и средства музичког изражавања у праисторији; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 

изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека 

праисторије; 

Музика првобитне заједнице; 

 

10. Грчко 

позориште 

Историја 

− класификује инструменте по начину настанка звука; 

− препозна везу између избора врсте инструмента и догађаја, односно 

прилике када се музика изводи; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних апликација) 

Музички инструменти 

првобитне заједнице 

11. Приказ 

првобитних 

инструмената 

Историја 
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− класификује инструменте по начину настанка звука; 

− опише основне карактеристике Орфовог инструментаријума; 

− опише основне карактеристике удараљки са одређеном и удараљки 

са неодређеном висином тона; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних апликација); 

Орфов инструментаријум; 

Карл Орф: Музика за четири 

ксилофона  

 

Наталија Бакланова:Хоровод,  

 

Наталија Бакланова:Мазурка 

12. Препознавање 

Орфовог 

инструментариј

ума 

К.Орф 

 

− наведе начине и средства музичког изражавања у праисторији; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 

изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека 

праисторије; 

− класификује инструменте по начину настанка звука; 

− опише основне карактеристике Орфовог инструментаријума; 

− опише основне карактеристике удараљки са одређеном и удараљки 

са неодређеном висином тона; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних апликација) 

13.Музика првобитне 

заједнице и први музички 

инструменти 

13. Карл Орф  

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− користи ритмичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз 

свирaњe. као пратњу песми; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање ритмичке целине 

инструмeнтом;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

14. Вишњичица род родила, 

народна песма 

14. Преслушавање 

народних 

песама 

Историја 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

15.Народна традиција; 

Светлана Стевић 

Вукосављевић: Бела вило, 

„Бела вило“, одломак; 

Светлана Стевић 

Вукосављевић: „Девојка се 

срцу противила“, одломак; 

15. Народни 

фолклор 

Историја 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 16.Повела је Јела, песма из 16. Мокрањац Историја 
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− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике 

− вербализује свој доживљај музике 

Србије; Стеван Стојановић 

Мокрањац: Пета руковет, 

„Повела је Јела” 

 

Руковети Српски 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− илуструје примере коришћења плесова и музике према намени у 

свакодневном животу; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

17.Српска уметничка музика,  

Стеван Стојановић Мокрањац: 

Друга руковет; 

 

Стеван Стојановић Мокрањац: 

Пета руковет; 

17. Мокрањац 

Руковети 

Историја 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

18. На ливади, Милоје 

Милојевић 

 

18. Српска музика Историја 

− пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике 

(коришћење матрица, караоке програма, аудио снимака...); 

− анализира слушано дело; 

− наведе начине и средства музичког изражавања у праисторији; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 

изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека 

праисторије; 

− класификује инструменте по начину настанка звука; 

− опише основне карактеристике Орфовог инструментаријума; 

− опише основне карактеристике удараљки са одређеном и удараљки 

са неодређеном висином тона; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

19. Музика првобитне 

заједнице и први музички 

инструменти; Народна 

традиција; Српска уметничка 

музика 

 

19. Народна 

традиција; 

Српска 

уметничка 

музика 

 

Историја 
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инструментима (коришћење доступних апликација); 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− илуструје примере коришћења плесова и музике према намени у 

свакодневном животу; 

− пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

20.Девојачко коло,  

народна песма из Србије 

20. Фолклор Историја 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

21. Пред Сенкином кућом, 

староградска песма 

21. Староградске 

песме 

Српски 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

22. Ћај, Ћиро, српска народна 

песма из Славоније; 

Иван Матвејевич Виноградов:  

Игра медведића,  

 

Наталија Бакланова: Мазурка 

22. Иван 

Матвејевич 

Виноградов:  

Игра 

медведића,  

 

Наталија 

Бакланова: 

Мазурка 

 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

23. Нек свуд љубав сја, песма 

из Белгије 

23. Белгијски хор Историја 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

24. Птице се враћају, песма из 

Немачке 

24. Немачка Историја 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 25. Птице се враћају, песма из 25. Петар Илич  
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− вербализује свој доживљај музике 

 

Немачке; 

Петар Илич Чајковски: Албум 

за младеж,„Француска песма”, 

„Немачка песма”, 

„Наполитанска песма” 

Чајковски: Албум 

за 

младеж,„Францу

ска песма”, 

„Немачка песма”, 

„Наполитанска 

песма 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

26. Све је пошло наопачке, 

Миодраг Илић Бели 

26.   

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

−  користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

27.Исто, слично и различито у 

музици 

 

27. Анализа 

музичких дела 

 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

 тела, артикулација); 

− вербализује свој доживљај музике; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

28. Ти једина, народна песма 

из Војводине; 

 

 Војвођанске 

песме 

Географија 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања; 

− уочава домаћу фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

29. Народна традиција: 

Стилизација народних песама; 

Бора Дугић: Чаробна фрула, 

„Шумадијски жубор“, 

одломак; 

 

Бора Дугић: Чаробна фрула,  

29. Бора Дугић: 

Чаробна фрула, 

„Шумадијски 

жубор“, одломак; 

 

Бора Дугић: 

Чаробна фрула,  
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инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

одломак; 

Бора Дугић: Чаробна фрула, 

„Месечина“; 

 

Јован Јовичић: Војвођанска 

свита, одломак 

одломак; 

 

Бора Дугић: 

Чаробна фрула, 

„Месечина“; 

 

Јован Јовичић: 

Војвођанска 

свита, одломак 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− изражава се покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− уочава домаћу фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− илуструје примере коришћења плесова и музике према намени у 

свакодневном животу  

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

30. Дивна, Дивна, народна 

песма;  

Марко Тајчевић: Друга 

балканска игра 

30. Песме балканског 

поднебља 

Историја 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− уочава домаћу фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

31.Српска уметничка музика; 

Марко Тајчевић: Седам 

балканских игара; 

 

Петар Коњовић: Коштана, 

„Велика чочечка игра“, 

одломак 

31. Марко Тајчевић: 

Седам балканских 

Историја 
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− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− уочава домаћу фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација) 

32. Народна традиција: 

Стилизација народних песама; 

Динамика; Молска лествица 

или 

Припремање приредбе – 

„Празнична музичка бајка“ 

 

 

 

 

 Оглас, Дејан Деспић 

 

32. Преслушавање 

композиција у 

молу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Деспић 

 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

33. 'Оће јежа, народна песма 

из Србије 

33. Народне песме 

из Србије 

Српски 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике. 

35. Дед поиграј медо,народна 

песма из Србије; 

Наталија Бакланова:Хоровод,  

 

Наталија Бакланова:Мазурка,  

 

Карл Орф: Музика за четири 

ксилофона 

34. Наталија 

Бакланова:Хорово

д,  

 

Наталија 

Бакланова:Мазурк

а,  

 

Карл Орф: 

Музика за четири 

ксилофона 

 

-  Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма; 

 

36. Најстарија фолклорна 

традиција у Србији 

 

36. Додолске песме 

Ми идемо преко 

поља, додолска 

Српски 
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- Идентификује утицај ритуалног    понашања у музици савременог 

доба (музички елементи, наступ и сл.); 

 песма, 

 

Уранила коледо, 

коледарска песма; 

 

Играј, играј, 

Лазаре, лазаричка 

песма; 

 

Крстоноше 

крста носе, 

крстоношка 

песма; 

 

Краљу, светли 

краљу, краљичка 

песма 

-  Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма; 

 

- Идентификује утицај ритуалног    понашања у музици савременог 

доба (музички елементи, наступ и сл.); 

37. Фолклорна музичка 

традиција;  

Коледарске песме;  

Додолске песме;  

Лазаричке песме;  

Крстоношке песме; 

Краљичке песме 

37. Додолске песме;  

Лазаричке песме;  

Крстоношке 

песме; 

Краљичке песме 

 

Српски 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 38. Химна Светом Сави 38. Химна Српски 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

− користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз 

пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

39. Сад зиме више нема, 

 песма из Италије 

39. Италија Историја 

- Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма ; 

- Идентификује утицај ритуалног понашања у музици савременог 

доба (музички елементи, наступ и сл.) 

40.Утицај ритуалне музике на 

стваралаштво светских 

композитора Жан Филип 

Рамо: Галантне Индије, 

40. Утицај ритуалне 

музике на 

стваралаштво 

светских 
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„Дивљаци“; 

 

Жан Филип Рамо: Хиполит и 

Ариција, „Лов“, одломак; 

 

Антоњин Дворжак: 

Симфонија бр.9 е-мол, оп.95, 

„Из Новог света“, 3.став, 

одломак; 

 

Арам Хачатурјан: Гајане, 

„Игра сабљама“; 

 

Арам Хачатурјан: Спартак, 

„Адађо“ 

композитора Жан 

Филип Рамо: 

Галантне Индије, 

„Дивљаци“; 

 

Жан Филип Рамо: 

Хиполит и 

Ариција, „Лов“, 

одломак; 

 

Антоњин 

Дворжак: 

Симфонија бр.9 е-

мол, оп.95, „Из 

Новог света“, 

3.став, одломак; 

 

Арам Хачатурјан: 

Гајане, „Игра 

сабљама“; 

 

Арам Хачатурјан: 

Спартак, 

„Адађо“ 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− искаже своја осећања у току извођења музике; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

41. Завичај,народна песма из 

Србије 

41. Српске народне 

песме 

Српски 

језик 

− вербализује свој доживљај музике 

− илуструје примере коришћења плесова и музике према намени у 

свакодневном животу (војна музика, обредна музика, музика за 

забаву...) 

− изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких целина 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом 

42. Завичај,народна песма из 

Србије 

Јохан Штраус:Пролећни 

валцер;  

 

Фредерик Шопен: Валцер оп. 

34, број 1 

42. Пролећни 

валцер;  

 

Фредерик 

Шопен: Валцер 

оп. 34, број 1 
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− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

- Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма ; 

- Идентификује утицај ритуалног понашања у музици савременог 

доба (музички елементи, наступ и сл.); 

43. Утицај ритуалне музике на 

стваралаштво светских 

композитора 

Бела Барток: Allegro barbaro; 

 

Игор Стравински: Посвећење 

пролећа, одломак; 

Рихард Штраус: Салома, 

„Игра седам велова“, одломак; 

 

Клод Дебиси: Духовне и 

световне игре, одломак 

43. Бела Барток: 

Allegro barbaro; 

 

Игор 

Стравински: 

Посвећење 

пролећа, 

одломак; 

 

Рихард Штраус: 

Салома, „Игра 

седам велова“, 

одломак; 

 

Клод Дебиси: 

Духовне и 

световне игре, 

одломак 

 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

44. Подморски рај, Алан 

Менкен 

44. А.Менкен  

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

− користи могућности ИКТ-а за музичко стваралаштво 

− изражава се покретима за време слушања музике  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

45. Подморски рај, Алан 

Менкен 

45. А.Менкен  

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

46. Шума на киши, Дејан 

Деспић 

46. Д.Деспић  

− вербализује свој доживљај музике 47. Шума на киши, Дејан 47.   
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− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

 

Деспић 

Франц Лист: Жубор шуме, 

одломак 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

− користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз 

пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− вербализује свој доживљај музике 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

-  Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма; 

- Идентификује утицај ритуалног    понашања у музици савременог 

доба (музички елементи, наступ и сл.). 

48.Најстарија фолклорна 

традиција у Србији; Молска 

лествица 

 

48. Молске 

лествице 

 

− наведе начине и средства музичког изражавања у античком добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 

изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека 

антике; 

49. Музика антике: 

Месопотамија, Кина 

Традиционална кинеска 

музика 

49. Кинеска музика Историја 

− наведе начине и средства музичког изражавања у античком добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 

изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека 

 

50. Музика антике: Египат, 

Индија, Грчка и Рим 

Nam myoho Renge Kyo: Песма 

о лотосовом цвету (The Lotus 

Sutra); 

50. Грчка музика 

 

 Песма о 

лотосовом 

цвету (The 

Историја 
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Сеикилосова напитница; 

 

Античка грчка музика: 

Инструментални фрагмент 

из Контраполинополиса (од 2. 

до 1. века п.н.е.) 

 

Античка грчка музика: Hymne e 

Nemesis (2. век) 

Lotus Sutra); 

 

Сеикилосова 

напитница; 

 

Античка грчка 

музика: 

Инструментал

ни фрагмент из 

Контраполиноп

олиса (од 2. до 

1. века п.н.е.) 

 

Античка грчка 

музика: Hymne e 

Nemesis (2. век) 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

51. Банаћанско коло,народна 

песма 

51. Народне песме Српски 

језик 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

− вербализује свој доживљај музике 

52. Циц, М. М. Протић 52. М.М.Протић  

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

53. Охридска легенда, Стеван 

Христић 

53. Охридска 

легенда 

 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

54. Жене у српској уметничкој 

музици –  

Љубица Марић: Бранково 

54. Жене у српској 

уметничкој 

музици –  
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различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

коло, Праг сна; 

 

Вера Миланковић: Сењачка 

рапсодија, одломак 

Љубица Марић 

− наведе начине и средства музичког изражавања у античком добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 

изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека 

антике; 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

55.Музика антике, Жене у 

српској уметничкој музици 

55. Музика антике, 

Жене у српској 

уметничкој 

музици 

 

− пева сaмoстaлнo и у групи 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине пoкрeтом 

56. Јагње моје, Стеван Шрам 56. С.Храм  

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање 

57. Пролеће у шуми, песма из 

Финске 

57. Финска  

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

58. Светска уметничка музика  

 

58. Антонио 

Вивалди: 
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− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

Антонио Вивалди: Годишња 

доба, „Пролеће“ 

 

Едвард Григ: Лирске свите, 

„Пролеће“ 

Годишња доба, 

„Пролеће“ 

 

Едвард Григ: 

Лирске свите, 

„Пролеће“ 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

59. Ми смо деца весела, 

народна песма 

59. Народне песме Историја 

− изражава се покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

60. Светска уметничка музика 

–  

Јозеф Хајдн: Гудачки 

квартет, г-мол, оп. 74, бр. 3, 

„Коњаник“, 3. став; 

 

Лудвиг ван Бетовен: 

Симфонија бр. 6, оп. 68, 1. 

став, одломак 

60. Гудачки 

квартет, г-мол, 

оп. 74, бр. 3, 

„Коњаник“, 3. 

став; 

 

Лудвиг ван 

Бетовен: 

Симфонија бр. 

6, оп. 68, 1. 

став, одломак; 

 

− пева сaмoстaлнo и у групи 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине 

пoкрeтом; 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

61.Путовање кроз лествице, 

Светска уметничка музика 

 

61. Светска музика  

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

62. Светска уметничка музика 

–  

62. Волфганг 

Амадеус 
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− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Мала ноћна музика, 1. став; 

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Мала ноћна музика, 3. став 

Моцарт: Мала 

ноћна музика, 1. 

став; 

Волфганг 

Амадеус 

Моцарт: Мала 

ноћна музика, 3. 

став 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

63. Светска уметничка музика 

–  

Јоханес Брамс: Симфонија бр. 

3, оп. 90, 3. став, одломак; 

 

Рихард Вагнер: Танхојзер, „На 

венерином брегу“, 1. чин, 

друга сцена, одломак; 

 

Валтер фон дер Фогелвајде: 

Испод дрвета липе, одломак; 

63. Јоханес Брамс: 

Симфонија бр. 

3, оп. 90, 3. 

став, одломак; 

 

Рихард Вагнер: 

Танхојзер, „На 

венерином 

брегу“, 1. чин, 

друга сцена, 

одломак; 

 

Валтер фон дер 

Фогелвајде: 

Испод дрвета 

липе, одломак 

 

− пева сaмoстaлнo и у групи 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација) 

− критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље 

− понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

 Френк Черчил:  

Хај хо 

64. Ф.Черчил  

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

 Светска уметничка музика 5 

део -  

Хауард Шор: Господар 

прстенова, „Две куле“, 

(Изенгард); 

 

65. Хауард Шор: 

Господар 

прстенова, 

„Две куле“, 

(Изенгард); 

Хауард Шор: 
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инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Хауард Шор: Господар 

прстенова, „Две куле“, (Урук 

Хаи) 

Господар 

прстенова, 

„Две куле“, 

(Урук Хаи) 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација) 

− критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље 

− понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

 Слатка песма, Драгана 

Михајловић Бокан 

66. Технике певања  

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

 Светска уметничка музика 

Антоњин Дворжак: Хумореска 

Гес-дур, оп.101, бр. 7 

67. Антоњин 

Дворжак: 

Хумореска Гес-

дур, оп.101, бр. 

7 

 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

 Светска уметничка музика 

Беджих Сметана: Влтава 

68. Беджих 

Сметана: 

Влтава 

 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација) 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

 Круна од нота, Марина 

Проле, ученица ОШ „Краљ 

Петар I”, Београд 

69.  Круна од нота, 

Марина Проле 

 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

 Светска уметничка музика 

Модест Мусоргски: Слике са 

изложбе, „Променада“, 

„Тиљерије“, „Бидло“, „Балет 

пилића у љусци“ 

70. Модест 

Мусоргски: 

Слике са 

изложбе 
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− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација) 

− критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље 

− понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

 Музика, здравље и музички 

бонтон; Светска уметничка 

музика, 

71. Музички 

бонтон 

 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

− изражава се покретима за време слушања музике  

− понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

− критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље 

Систематизација градива 72.   

 

14.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе музичке културеје развијање интересовања за музичку уметност као и упознавање музичке традиције и културе свог и 

других народа. Такође, ученици треба да упознају музичку традицију и културу свог и дугих народа. Неопходно је неговање и 

развијање музикалности и креативности код ученика, као и неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-

образовног рада са ученицима. 

 

Задаци наставе музичке културе су: 

• Неговање и развијање способности и 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) 
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• Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

• Припремање програма за културну и јавну делатност школе 

• Упознавање занимања музичке струке 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Повела је Јела, 

народна песма 

1. 

Ст. Ст. Мокрањац: Пета 

руковет, „Повела је Јела“ 

 Шта све чини музику 

− Сложена троделна песмакомуницира у групи импрoвизуjући 

мање музичке целине глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

− користи могућности ИКТ-а за музичко стваралаштво 

− изражава се покретима за време слушања музике  

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака 

Ој, за гором, за 

зеленом, 

народна песма 

2. 
Ст. Ст. Мокрањац: Пета 

руковет, „Ој, за гором, за 

зеленом“ 

 − учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

− користи могућности ИКТ-а за музичко стваралаштво 

− изражава се покретима за време слушања музике  

 

Ој, голубе, 

народна песма 

3. 

Мој голубе 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

Пошла румена, 

народна песма 

4. Шестица/Чачанка, коло на 

свирали;  

Прелетеше птице ластавице, 

народна песма с Косова и 

Метохије;  

Јова Ружу кроз свиралу зове, 

двојнице;  

Благо нама, ево нашег кума, 

свадбена песма, коло на 

гајдама; 

Слободан Тркуља: Лепе моје 

црне очи 

 − вербализује свој доживљај музике 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

 

Ноћас нису 

сјале, музика: 

5. Станислав Бинички: Ноћас 

нису сјале 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 
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Станислав 

Бинички, 

текст: Алекса 

Шантић 

моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација); 

− користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− вербализује свој доживљај музике 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

-  Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације 

кроз музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма; 

- Идентификује утицај ритуалног    понашања у музици 

савременог доба (музички елементи, наступ и сл.). 

Разграна се 

грана 

јоргована, 

народна песма 

6. 

Ст. Ст. Мокрањац: Осма 

руковет, „Разгранала грана 

јоргована“; Разгранала грана 

јоргована – Колибри 

 − наведе начине и средства музичког изражавања у античком 

добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека антике; 

 

7. 
Ст. Ст. Мокрањац: Пета 

руковет, Осма руковет 

(одломци);  

Јосиф Маринковић: Оче наш;  

Станислав Бинички: Марш на 

Дрину 

 − наведе начине и средства музичког изражавања у античком 

добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека 

 

Тихо ноћи, 8. Тихо ноћи, у извођењу дечјег  − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 
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староградска 

песма 

хора „Колибри“ и 

тамбурашког оркестра 
− искаже своја осећања у току извођења музике 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

− вербализује свој доживљај музике 

Успаванка, 

Волфганг 

Амадеус 

Моцарт 

9. 

Волфганг Амадеус 

Моцарт:Успаванка;  

Петар Коњовић: Под пенџери;  

Франц Шуберт: Дивља 

ружица;  

Константин Бабић: Шашава 

песма 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Српкиња, 

Исидор Бајић 

10. 

Исидор Бајић:Српкиња 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Скоч’ коло, 

народна песма 

11. 

Ст. Ст. Мокрањац: Осма 

руковет, „Скоч’ коло“ 

  

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 
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Слушањем 

упознајемо 

нова дела и 

композиторе 

 

 Милоје Милојевић, Муха и 

комарац;  

Петар Коњовић: Коштана, 

„Велика чочечка игра“; 

Јосип Славенски: Симфонија 

Оријента, „Пагани“;  

Марко Тајчевић: Седам 

балканских игара (избор);  

Душан Радић: Гунгулице 

(избор);  

Радомир Петровић: Сватовске 

шаљивке – утврђивање;  

Константин Бабић, Гимнастика 

за два цванцика (Цванцичица) 

  

 

 

 

Српска уметничка музика 

Кочија, дечја 

песма из 

Индонезије 

13. 

Кочија, дечја песма из 

Индонезије 

 − наведе начине и средства музичког изражавања у античком 

добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека 

Зима: Јохан 

Себастијан Бах 

14. Антонио Вивалди: Годишња 

доба, „Зима“ и „Пролеће“ 

(одломак);  

Јохан Себастијан.Бах: Свита за 

флауту и оркестар, бр. 2, h-

moll, БWВ 1067, „Бадинери“;  

Ђузепе Тартини: Ђавољи 

трилер, фрагмент 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Свитац, Петар 

Озгијан 

15. Петар Озгијан: Свитац;  

Добрица Ерић, текст, Невена 

Мајдевац, музика (уч. ОШ 

„Краљ Петар И“): Чудесни 

свитац 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

− вербализује свој доживљај музике 

Љубица, Ј. 

Реихард 

16. Каранфиле, цвеће моје, 

народна;  

Јутрос ми је ружа 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 



253 
 

процветала, народна;  

Франц Шуберт: Дивља 

ружица 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

 

17. 

Цавти, ружо, цавтели 

божури, народна песма;  

Мек Дејвид, Ал Хофман: 

Бибиди-бабиди;  

Ришар Жене: Италијанска 

салата 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Чежња за 

пролећем, 

Волфганг 

Амадеус 

Моцарт 

18. 

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Чежња за пролећем;  

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Чаробна фрула, дует 

Папагена и Папагене;  

Лудвиг ван Бетовен: 

Симфонија бр. 5,  

c-moll, 1. став (одломак) 

  

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Шта све чини 

музику 

 

19. Волфганг Амадеус Моцарт: 

Чаробна фрула, арија Краљице 

ноћи;  

Ендрју Лојд Вебер: Пиано; 

Волфганг Амадеус Моцарт: 
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Фигарова женидба, арија 

Керубина;  

Жорж Бизе: Кармен, 

„Сегедиља“;  

Ђузепе Верди: Аида, арија 

Радамеса;  

Фреди Меркјури: Ми смо 

шампиони 

(Wе are the champions);  

Ђоакино Росини: Севиљски 

берберин, арија Фигара;  

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Чаробна фрула, арија Сарастра 

 

 

 

Врсте певачких гласова 

Јелено девојко, 

народна песма 

20. 

Ој, девојко, коло 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Шпанска 

песма, C. West 

21. 

Пако де Лусија Entre Dos 

Aguas 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

− вербализује свој доживљај музике 

Слушањем 

упознајемо 

нова дела и 

композиторе 

Снивај, спавај: 

Франц Шуберт 

22. 
Франц Шуберт: Снивај, 

спавај; Пастрмка; Дивља 

ружица;  

Феликс Менделсон: Концерт 

за виолину и оркестар е-moll, 

1. став (одломак);  

Јоханес Брамс: Мађарске игре 

(избор) 

  

 

Европска уметничка музика 

Ах, што волим: 

Јохан 

Себастијан Бах 

23. Јохан Себастијан Бах: Буди 

задовољан; 

Петар Илич Чајковски: Крцко 

Орашчић, „Валцер цвећа“ 

 − искаже своја осећања у току извођења музике 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

вербализује свој доживљај музике 
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Шта све чини 

музику 

Шушти, 

шушти 

бамбусов лист: 

песма из 

Јапана 

24. 

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Мала ноћна музика, трећи 

став, „Менует“; 

Петар Илич Чајковски: Крцко 

Орашчић, „Валцер цвећа“ 

Српски 

језик 

Ликовна 

култура 

− Сложена троделна песмакомуницира у групи импрoвизуjући 

мање музичке целине глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

− користи могућности ИКТ-а за музичко стваралаштво 

− изражава се покретима за време слушања музике  

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака 

Бибиди-бабиди: 

Мек Дејвид и 

Ал Хофман 

25. 
Шушти, шушти бамбусов 

лист 

 − учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

− користи могућности ИКТ-а за музичко стваралаштво 

− изражава се покретима за време слушања музике  

Коњски реп, 

Константин 

Бабић 

26. 
Мек Дејвид и Ал Хофман;  

Луис Армстронг: Бибиди-

бабиди 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

Где је онај 

цветак жути: 

Ђ. Б. Перголези   

27. Константин Бабић: За свако 

чудо; Константин Бабић: 

Соса и сат 

 − вербализује свој доживљај музике 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

Коробушка: 

Руска народна 

песма 

28. 

Ђ. Б. Перголези: Где је онај 

цветак жути 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација); 

− користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− вербализује свој доживљај музике 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
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− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

-  Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације 

кроз музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма; 

- Идентификује утицај ритуалног    понашања у музици 

савременог доба (музички елементи, наступ и сл.). 

Спокојно 

спавај, Д. 

Кабалевски 

29. Николај Римски Корсаков: 

Бумбаров лет;  

Ђоакино Росини: Дует 

мачака;  

Ерос Рамацоти: Оно што 

чини живот (Cose della vita / 

Can’t stop thinking of You) 

Историја 

Енглески 

језик 

− наведе начине и средства музичког изражавања у античком 

добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека антике; 

 

30. 

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Чаробна фрула, дует 

Папагена и Папагене 

 − наведе начине и средства музичког изражавања у античком 

добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека 

Рунолист: 

Ричард Роџерс 

31. Петар Илич Чајковски: 

Успавана лепотица (одломак);  

Александар Бородин: Кнез 

Игор, „Половецке игре“;  

Едвард Григ: Пер Гинт, 1. 

свита „Јутро“ и „ У двору 

планинског краља“;  

Николај Римски Корсаков: 

Шехерезада, 1. став – „Море и 

Симбадов брод“, (одломак);  

Бенџамин Бритн: Једноставна 

симфонија, 1. став; 

Сергеј Прокофјев: Ромео и 

Јулија, „Монтеки и Капулети“; 

Игор Стравински: Петрушка, 

(одломак) 

Руска 

историја 
− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
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Чему служи 

срце: текст: 

Недељко 

Попадић, 

музика: Ирина 

Симулов, уч. 

ОШ „Краљ 

Петар I“ 

32. 

Ричард Роџерс: Рунолист, 

(„Edelweiss“) 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

− вербализује свој доживљај музике 

Калипсо: Јан 

Холдсток   

33. 

Недељко Попадић,текст: 

Ирина Симулов, уч. ОШ 

„Краљ Петар I“, музика: Чему 

служи срце 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Машта: 

музика и текст: 

Александра 

Ерцег, уч. ОШ 

„Лазар 

Саватић“ 

34. 

Хари Белафонте: Збогом 

Јамајка; 

Калипсо 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Обнављање 

градива шестог 

разреда 

35. 

Александра Ерцег, уч. ОШ 

„Лазар Саватић“, музика и 

текст: Машта 

 - пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 
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тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Обнављање 

градива 

 
 

  

 

14.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе музичке културеје стицање основне језичке и уметничке писмености и напредовање ка реализацији одговарајућих 

стандарда образовних достигнућа. Оспособљавање ученика 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. 

Такође, ученици треба да упознају музичку културу кроз обраде тема повезаних с музиком различитих епоха, развијају музикалност и 

креативност, као и да негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада с 

ученицима. 

Задаци наставе музичке културесу: 

• Стварање могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани 

• Стицање знања о музици различитих епоха 

• Развијање способности и 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 основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

• Стварање одељенских ансамбала 
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ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

’Ајде, Като 1 ’Ајде, Като, староградска песма 

„Колибри“ 

 − примењује правилну технику певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација); 

− изговара бројалице према ритмичким захтевима сaмoстaлнo и у 

групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Што се боре 

мисли моје 

2 Корнелије Станковић: Што се боре 

мисли моје 

 дефинише шта је музика; 

- препозна и разликује дела која припадају музичкој уметности 

од музике која се користи као средство комуникације; 

- уочава у којим је све приликама музика уобичајени део живота 

сваког човека; 

- -препозна и отпева државну химну Србије; 

- користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− изговара бројалице према ритмичким захтевима сaмoстaлнo и у 

групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

Ти једина, 

Србија 

3 Јован Јовичић: Војвођанска свита, 

(Ти једина) 

 − пева сaмoстaлнo и у групи 

 4 Бенџамин Бритн: Једноставна 

симфонија, 2. став (виолина);  

Петар Илич Чајковски: Крцко 

Орашчић, „Игра шећерне виле“ 

(харфа);  

Јохан Себастијан Бах: Оркестарска 

свита бр. 2, „Бадинерија“ (флаута);  

Ђузепе Верди: Аида, „Слава 

Египту“ (труба);  

Рихард Штраус: Тако је говорио 

Заратустра, почетак (тимпани);  

Морис Равел: Болеро, фрагмент 

 

− пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 
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(мали бубањ);  

Петар Илич Чајковски: Концерт за 

клавир и оркестар b-moll, 1. став, 

фрагмент (клавир) 

 5 Бенџамин Бритн: Једноставна 

симфонија, 2 став; 

Бела Барток: Гудачки квартет бр. 

2; 

Николо Паганини: Концерт за 

виолину и оркестар бр. 2;  

Вилијам Волтон Концерт за виолу 

и оркестар бр. 2;  

Камиј Сен-Санс: Карневал 

животиња, „Лабуд“;  

Ђовани Ботесини Басиона Амороса  

Историја 

Српски 

− пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике; 

− анализира слушано дело 

Небо је тако 

ведро 

6 Небо је тако ведро, староградска 

песма; 

Петар Илич Чајковски: Крцко 

Орашчић, „Валцер цвећа“;  

Франциско Тарега: Успомена на 

Aлхамбру 

Историја 

 

− пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...); 

− анализира слушано дело 

У тем 

Сомбору 

6а У тем Сомбору, староградска 

песма; 

Петар Илич Чајковски: Крцко 

Орашчић, „Валцер цвећа“;  

Франциско Тарега: Успомена на 

Алхамбру 

Историја − наведе начине и средства музичког изражавања у праисторији; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека праисторије; 

 7 Old groove, музика за два 

диђеридуа;  Клод Дебиси: Сиринкс;  

Јохан Себастијан Бах: Оркестарска 

свита бр. 2, „Бадинерија“;  

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Концерт за флауту и оркестар бр. 

1 у G-duru, 1. став  

Историја − класификује инструменте по начину настанка звука; 

− препозна везу између избора врсте инструмента и догађаја, 

односно прилике када се музика изводи; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних апликација) 
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 8 Доменико Чимароза: Концерт за 

обоу и гудаче у c-mollu, 1. став, 

„Introduzione“;  

Игор Стравински: Посвећење 

пролећа (почетак); 

 Карл Марија Вебер: Кончертино за 

кларинет и оркестар, оп. 26;  

Петар Илич Чајковски: Крцко 

Орашчић, „Игра шећерне виле“ 

Историја 

 

− класификује инструменте по начину настанка звука; 

− опише основне карактеристике Орфовог инструментаријума; 

− опише основне карактеристике удараљки са одређеном и 

удараљки са неодређеном висином тона; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних апликација); 

    − наведе начине и средства музичког изражавања у праисторији; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека праисторије; 

− класификује инструменте по начину настанка звука; 

− опише основне карактеристике Орфовог инструментаријума; 

− опише основне карактеристике удараљки са одређеном и 

удараљки са неодређеном висином тона; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних апликација) 

  

  

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику; 

− користи ритмичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз свирaњe. као пратњу песми; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање ритмичке целине 

инструмeнтом;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Све тичице 

запјевале, Црна 

Гора 

9 Све тичице запјевале, Црна Гора  − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 



262 
 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

О, јесенске 

дуге ноћи 

 

9а О, јесенске дуге ноћи 

 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација); 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике 

− вербализује свој доживљај музике 

 10 Ђузепе Верди: Аида, „Слава 

Египту“;  

Дјук Елингтон: East St. Louis 

Toodie-tod 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− илуструје примере коришћења плесова и музике према намени 

у свакодневном животу; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

––– 11 Волфганг Амадеус Моцарт: 

Концерт за хорну и оркестар Es-

dur, 3. став,  

Андреа Габриели: Ричеркар за 4 

тромбона;  

Модест Мусоргски: Слике са 

изложбе, „Бидло“ 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Шано, душо 12 Шано, душо, народна песма;  − пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике 

(коришћење матрица, караоке програма, аудио снимака...); 

− анализира слушано дело; 

− наведе начине и средства музичког изражавања у праисторији; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 
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− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека праисторије; 

− класификује инструменте по начину настанка звука; 

− опише основне карактеристике Орфовог инструментаријума; 

− опише основне карактеристике удараљки са одређеном и 

удараљки са неодређеном висином тона; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних апликација); 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− илуструје примере коришћења плесова и музике према намени 

у свакодневном животу; 

’Ајде, Јано 12а ’Ајде, Јано, народна песма  − пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

с   13   − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Гвантанамера 14 Хозе Марти Гвантанамера; 

Морис Равел Болеро; 

Петар Илич Чајковски: Лабудово 

језеро „Шпанска игра“; 

Петар Илич Чајковски: Лабудово 

језеро„Наполитанска игра“ 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

 

 15 Кир Стефан Србин: Ниња сили;   − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 
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Јоханес Брамс: Трећа симфонија, 

3.став; Карл Орф: Carmina burana, 

„O fortuna“;  

The Rolling Stones: Paint it black 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

 

 16 Музика афричких племена Историја − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

Тамо далеко 

(Креће се лађа 

француска) 

17 Тамо далеко (Креће се лађа 

француска) 

Историја  − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− вербализује свој доживљај музике 

 

Трешњин цвет 18 Hary-No-Kyokku, јапанска народна 

песма 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

 19 Инструментални фрагмент из 

Константинополиса (II – I пре 

Христа), Hymne a Nemesis (II век) 

Историја 

Српски 

језик 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

−  користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

Живела музика 20 Живела музика, канон   

Исаија Србин: Алилуја, глас шести; 

Грегоријански корал 

Српски 

језик 

Историја 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, 

држање 

 тела, артикулација); 

− вербализује свој доживљај музике; 
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− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

„Буди имја“ из 

Литургије 

Стевана 

Стојановића 

Мокрањца 

21 Стеван Стојановић Мокрањац, 

„Буди имја“ из Литургије; 

Непознати аутор 14. век (одломак), 

Chominciamento di gioa, Исаија 

Србин, Алилуја, глас шести 

Српски 

језик 
− вербализује свој доживљај музике 

− илуструје примере коришћења плесова и музике према намени 

у свакодневном животу (војна музика, обредна музика, музика 

за забаву...) 

− изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких 

целина 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине 

глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

 22 Петар Илич Чајковски: Концерт за 

клавир и оркестар b-mоll, 1 став, 

почетак. 

 - Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма ; 

- Идентификује утицај ритуалног понашања у музици 

савременог доба (музички елементи, наступ и сл.); 

Освану дан 23 Јохан Пахелбел, Канон;  

Coolio: C U When You Get There 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Greensleeves 

Енглеска 

24 Greensleeves;  

Лука Маренцио: Cantate nimfe, 

мадригал;  

Орландо ди Ласо: Gloria et patri et 

filio, мотет;  

Франческо Канова да Милано:  

Фантазија за лауту;  

Ђовани Пјерлуиђи да Палестрина:  

Миса папе Марчелија, „Agnus Dei“ 

Историја − комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине 

глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

− користи могућности ИКТ-а за музичко стваралаштво 

− изражава се покретима за време слушања музике  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

 25 Јохан Себастиан Бах:  

Токата и фуга d-moll 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

 26 Јохан Себастијан Бах: 

Бранденбуршки коцерт бр. 4, 

1.став;  

Историја − вербализује свој доживљај музике 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 
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Јохан Себастијан Бах: Енглеска 

свита a-moll, „Прелудијум“;  

Георг Фридрих Хендл: Месија, 

„Алелуја“;  

Георг Фридрих Хендл: Музика за 

ватромет, фрагмент;  

Георг Фридрих Хендл: Улазак 

краљице од Сабе;  

Антонио Вивалди: Годишња доба, 

„Пролеће“;  

Клаудио Монтеверди: Аријадна, 

тужбалица 

 

 27 Јоханес Брамс: Мађарска игра бр. 5 

(Транскрипција за хармонику Ј. 

Јакшевац); Луј Купрен: Куранта; 

Хенри Персл: Граунд 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

− примењује правилну технику певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација); 

− користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио снимака...) 

− користи различита средства изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера композиције 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− вербализује свој доживљај музике 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

-  Реконструише у сарадњи са другима начин комуникације 

кроз музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма; 

- Идентификује утицај ритуалног    понашања у музици 

савременог доба (музички елементи, наступ и сл.). 
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„Ода радости“,  

Лудвиг ван 

Бетовен 

28 Лудвиг ван Бетовен: Девета 

симфонија, 4. став, „Ода радости“, 

фрагмент 

 − наведе начине и средства музичког изражавања у античком 

добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека антике; 

 29 Јозеф Хајдн: Симфонија бр. 7, 3. 

став, „Менует“; Јозеф Хајдн: 

Гудачки квартет опус 76, бр. 1, 4. 

став;  

Волфганг Амадеус Моцарт 

Бастијен и Бастијена, фрагмент;  

Волфганг Амадеус Моцарт Мала 

ноћна музика, 1. став; 

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Реквијем, „Lacrimosa“;  

Лудвиг ван Бетовен Соната за 

клавир бр.21, опус 53, C-dur 

(„Валдштајн“), 1. став 

Историја − наведе начине и средства музичког изражавања у античком 

добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека 

 

Изнад дуге 30 Харолд Арден, Изнад дуге  − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Увело лишће 31 Џозеф Козма, Увело лишће  − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

− вербализује свој доживљај музике 

 32 Кир Стефан Србин: Ниња Сили; 

Скомрашка игра, световна музика 

Историја − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 
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− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Деци света 33 Д. Михајловић-Бокан, Деци света  − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Оркестар из 

душе 

34 Д. Срећковић, Оркестар из душе  − наведе начине и средства музичког изражавања у античком 

добу; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека антике; 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 

моторику 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Ђелем, ђелем 35 Ђелем, ђелем, песма Рома  − пева сaмoстaлнo и у групи 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине 

пoкрeтом 

Обнављање 36    
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градива седмог 

разреда кроз 

музичке 

играонице 

14.4. ОСМИ РАЗРЕД 

Циљ наставе музичке културејесте да се осигура да сви ученици стекну основну уметничку као и напредовање ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних постигнућа. Оспособљавање ученика 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. Такође, ученици треба да упознају музичку културу кроз обраде тема повезаних са музиком различитих епоха и 

жанрова, развијају музикалност и креативност, као и да негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима 

васпитно-образовног рада са ученицима. 

 

Задаци наставе музичке културе  су: 

• Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани 

• Стицање знања о музици различитих епоха и жанрова 

• Развијање способности и 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 основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

• Стварање одељенских ансамбала 

 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

 

 

 

Боже правде, 

Химна Св 

Сави, Ода 

радости 

 

 

 

 

 

 

 

    1.            

 

 

 

 

Даворин Јенко: Боже правде; Химна Св 

Сави,  

 

Лудвиг ван Бетовен: Симфонија бр.9, 4. 

став, „Ода радости“, (одломак); 

 

 

Српски 

језик 

 

 

 

Историја 

- пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену 

координацију и моторику 

користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− искаже своја осећања у току извођења музике 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  
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- уочава домаћу  фолклорну традицију и њену 

стилизацију 

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Сејдефу мајка 

буђаше, 

народна песма 

 

 

2. 

Сејдефу мајка буђаше, народна песма; 

Жак Офенбах: Орфеј у подземљу, „Кан-кан“; 

Химна Св. Сави; 

Петар Илич Чајковски: КрцкоОрашчић, 

„Валцер цвећа“, (одломак); 

Српски 

језик 

 

Историја 

− пева сaмoстaлнo и у групи 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке 

целине пoкрeтом 

 

Кад сам синоћ 

овде била 

 

 

3. 

Кад сам синоћ овде била, песма према 

стиховима Бранка Радичевића; 

 − примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање тела, артикулација); 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање 

 

Божићни 

тропар или 

Светосавски 

тропар 

 

 

 

 

4. 

Слободан Атанацковић: Рождество твоје, 

Божићни тропар; 

Ст. Ст. Мокрањац: Светосавски тропар; 

  --//-- − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

Стани, 

стани, Ибар 

водо 

 

5. 

Драгиша Недовић: Стани, стани, Ибар водо;  − примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање тела, артикулација); 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

Арија 

Папагена из 

2. чина опере 

Чаробна 

фрула 

 

 

 

6. 

Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, 

арија Папагена из 2. чина; Волфганг 

Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, арија 

Краљице ноћи из 2. чина; 

 − изражава се покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
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Арија Фигара 

из 1. чина 

опере 

Севиљски 

берберин 

 

 

 

 

7. 

Ђоакино Росини: Севиљски берберин, арија 

Фигара, 1. чин; 

 − пева сaмoстaлнo и у групи 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању 

музике; 

− комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке 

целине пoкрeтом; 

− примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање тела, артикулација); 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

„Хор Јевреја“ 

из 3. чина 

опере Набуко 

 

 

8. 

Ђузепе Верди: Набуко, „Хор Јевреја“, 3. чин;  − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности 

(мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и 

осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

„Винска 

песма“ из 1. 

чина опере     

Травијата 

 

 

9. 

Ђузепе Верди: Травијата, „Винска песма“, 1. 

чин;  

Ђузепе Верди: Риголето, 3. чин, „Квартет“;   

Петар Илич Чајковски: Евгеније Оњегин, 

„Полонеза“, (одломак);  

Жил Масне: Таис, „Медитације“, (одломак); 

 

 

Историја 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

Арија 

Ескамиља из 

2. чина опере 

Кармен 

 

 

 

10. 

Жорж Бизе: Кармен, Арија Ескамиља, 2. чин;  

Francois Revaix/Anka: My Way (певају Лућано 

Павароти и Френк Синатра); 

 − пева сaмoстaлнo и у групи 

− примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање тела, артикулација) 

− критички просуђује лош утицај прегласне музике на 

здравље 

− понаша се у складу са правилима музичког бонтона 
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− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

  

 

 

11. 

Станислав Бинички: На уранку, арија Реџепа;  − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

„Кан-кан“ из 

оперете 

Орфеј у 

подземљу 

 

 

12. 

Жак Офенбах: Орфеј у подземљу, „Кан-кан“;  

Камиј Сен-Санс: Карневал животиња, 

„Корњача“; 

 − примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање тела, артикулација) 

− критички просуђује лош утицај прегласне музике на 

здравље 

− понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

  

 

 

13. 

Жак Офенбах: Орфеј у подземљу, „Кан-кан“;  

Јохан Штраус: Слепи миш, увертира, 

(одломак); 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

„Кабаре“ из 

истоименог 

мјузикла 

 

 

 

14. 

Фред Еб: Кабаре, „Кабаре“; 

Бернштајн: Приче са западне стране, 

квинтет из 1. чина; 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

  

 

15. 

Петар Илич Чајковски: Лабудово језеро, 

„Игра лабудова“;  

Лео Делиб: Копелија, „Музика аутомата“;  

Игор Стравински: Жар птица, оркестарска 

 − примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање тела, артикулација) 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
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свита, 2. став; 

  

 

 

16. 

Стеван Мокрањац: Десета руковет, „Биљана 

платно белеше“;  

Стеван Христић: Охридска легенда, друга 

свита, (одломак);  

Стеван Христић: Охридска легенда, 

„Грлица“; 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

  

 

 

 

 

 

17. 

Волфганг Амадеус Моцарт; Мала ноћна 

музика, „Менует“;  

Јохан Штраус: Трич-трач полка;  

Петар Илич Чајковски: Успавана лепотица, 

„Валцер“;  

Исак Албениз: Танго, оп.165, бр. 2;  

Бил Холи: Rock around the clock – 

Rock’n’roll; 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

− изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности 

(мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и 

осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

− примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање тела, артикулација) 

− критички просуђује лош утицај прегласне музике на 

здравље 

− понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

  

 

 

 

18. 

Фредерик Шопен: Минутни валцер, оп. 64, 

бр. 1;  

Франц Шуберт: Лепа млинарица (одломак);  

Антоњин Дворжак: Симфонија бр. 9, е-moll, 

оп. 95, 4. став (одломак);  

Едвард Григ: Концерт за клавир и оркестар, 

е-moll, 1. став (одломак) 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

− кроз свирање и покрет развија сопствену 

координацију и моторику 

− примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању 

− учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и 

пројеката 

− изражава се покретима за време слушања музике  

− понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

− критички просуђује лош утицај прегласне музике на 

здравље 
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19. 

Беджих Сметана: Влтава, симфонијска 

поема, (одломак); Антоњин Дворжак: 

Словенска игра, опус 46, бр. 1, C-dur; 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању 

 

  

 

 

 

20. 

Дмитриј Шостакович: Скерцо за гудачки 

октет, оп. 11;  

Арнолд Шенберг: Концерт за клавир и 

оркестар, оп. 42, 2.став;  

Клод Дебиси: Потопљена катедрала;  

Пјер Булез: Чекић без господара, 7. став, 

„После љутитог рада“; Карлхајнц 

Штокхаузен: Контакти за електронске 

звукове, клавир и удараљке;  

Стив Рајх: Музика за осамнаест музичара, 2. 

став, „Део I“  

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− вербализује свој доживљај музике 

 

 

 

Седи мома на 

пенџеру, 

народна 

песма 

 

 

 

21. 

 

 

 

Стеван Стојановић Мокрањац: Дванаеста 

руковет, „Седи мома на пенџеру“; 

 

Српски 

језик 

 

Историја 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену 

координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

(коришћење матрица, караоке програма, аудио 

снимака...) 

  

 

 

 

22. 

Корнелије Станковић: Достојно јест;  

Даворин Јенко: Ђидо, „Песме“; Стеван 

Стојановић Мокрањац: Козар;  

Стеван Стојановић Мокрањац, Акатист;  

Јосиф Маринковић: Где си душо, соло песма;  

Јосиф Маринковић: Литургија, „Оче наш“; 

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену 

координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

−  користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

(коришћење матрица, караоке програма, аудио 

снимака...) 

  Станислав Бинички: Марш на Дрину;   − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 
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23. 

Петар Коњовић: Сан летње ноћи, „Сељачка 

игра“;  

Милоје Милојевић: Мелодије и ритмови са 

Балкана, „Шаљивка“; Стеван Христић, 

Опело, „Свјати Боже“;  

Јосип Славенски: Свита за гудаче,„Ругалица“; 

Миховил Логар: Покондирена тиква, 

увертира;  

Љубица Марић: Славуј и ловци; Миленко 

Живковић: Цвеће цафнало;  

Марко Тајчевић, Седам балканских игара, 

(одломак); 

− примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање  тела, артикулација); 

− вербализује свој доживљај музике; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

(коришћење матрица, караоке програма, аудио 

снимака...) 

 

 

Кад свеци 

марширају, 

црначка 

духовна 

песма 

 

 

 

24. 

 

 

 

Глен Милер: Oh, When the Saints;  

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања; 

− уочава домаћу фолклорну традицију и њену 

стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

  

 

 

 

25. 

 

 

 

Драган Токовић/Иван Илић: Врањанка – 

етно џез, (одломак);  

Душко Гојковић: Џез свита, (одломак);  

 − пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− изражава се покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− уочава домаћу фолклорну традицију и њену 

стилизацију; 

− илуструје примере коришћења плесова и музике 

према намени у свакодневном животу  

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
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26. 

 

 

 

 

Луј Армстронг: Oh, When the Saints; Глен 

Милер: Chattanooga Choo Choo; Телонијус 

Монк: Rhythm-a-Ning; 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− уочава домаћу фолклорну традицију и њену 

стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

 

 

 

 

Summertime, 

из 1. чина 

опере Порги 

и Бес 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

Џорџ Гершвин: Порги и Бес, успаванка 

„Летње време“(„Summertime“), 1. чин 

 − изражава покретима за време слушања музике; 

− вербализује свој доживљај музике; 

− идeнтификуje ефекте којимаразличити елементи 

музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

− уочава домаћу фолклорну традицију и њену 

стилизацију; 

− анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

− користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

− пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

− кроз свирање и покрет развија сопствену 

координацију и моторику; 

− примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању 

  

 

28. 

Бил Холи: Rock around the Clock; Елвис 

Присли: Jailhouse rock;  

Битлси: All my Loving;  

The Rollingstones: Paint it Black; 

 − пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању 

музике; 

− анализира слушано дело 

Нађи своју 

звезду, дечја 

забавна 

песма 

 

 

 

29. 

Даница Радојичић: Нађи своју звезду  − пева сaмoстaлнo и у групи; 

− користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

(коришћење матрица, караоке програма, аудио 

снимака...); 

− анализира слушано дело 
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30. 

Фред Еб/Џон Кандер: Њујорк, Њујорк, (пева 

Френк Синатра); Merguerite Monnot/Georges 

Moustaki: Milord, (пева Едит Пјаф);  

Шарл Азнавур/Жилбер Беко: II y avait, (пева 

Шарл Азнавур) 

 − наведе начине и средства музичког изражавања у 

праисторији; 

− објасни како друштвени развој утиче на начине и 

облике музичког изражавања; 

 

Девојко мала, 

нумера из 

филма 

„Љубав и 

мода“ 

 

 

31. 

Дарко Краљић: Девојко мала, (из филма 

Љубав и мода) 

 − класификује инструменте по начину настанка звука; 

− препозна везу између избора врсте инструмента и 

догађаја, односно прилике када се музика изводи; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о 

музичким инструментима (коришћење доступних 

апликација) 

  

 

 

32. 

Вангелис: Ватрене кочије;  

Горан Бреговић: Краљица Марго, 

„Венчање“; 

 − класификује инструменте по начину настанка звука; 

− опише основне карактеристике Орфовог 

инструментаријума; 

− опише основне карактеристике удараљки са одређеном 

и удараљки са неодређеном висином тона; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о 

музичким инструментима (коришћење доступних 

апликација); 

  

 

 

 

33. 

Дарко Краљић: Девојко мала, (из филма 

Љубав и мода);  

Војислав Воки Костић: Ко то тамо пева, 

(одломак);  

фрагменти емисија Радио Београда 1: 

„Сусретања“, (одломак); 

„Ритам звезда“, (одломак); 

„Изворишта“, (одломак); 

„Етника“, (одломак) 

 − наведе начине и средства музичког изражавања  

− објасни како друштвени развој утиче на начине и 

облике музичког изражавања; 

− искаже своје мишљење о значају и улози музике у 

животу човека 

− класификује инструменте по начину настанка звука; 

− користи могућности ИКТ-а у примени знања о 

музичким инструментима (коришћење доступних 

апликација) 

Обнављање 

градива 

осмог 

разреда 

 

 

34. 

   

 

Начин остваривања програма :  
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Природа саме музике, па и предмета музичка култура указује на стално прожимање и садејство свих области и тема које су предвиђене 

наставним програмом. 

 Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима.  

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према 

музици а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. 

 Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика и музичко 

стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. 

 У том смислу основни методски приступ је од звука ка теорији. 

15. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Историја 

15.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 
Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска 

знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, 

сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

 

Компетенције које развија : Ученици треба да науче да уочавају узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу 

истакнутих личности у развоју лјудског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, 

културну...) као и ицторију суседних народа и држава. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

- разликује основне временске одреднице (годину, 

деценију, век, миленијум, еру); 

- лоцира одређену временску одредницу на 

временској ленти; 

- разликује начине рачунања времена у прошлости 

и садашњости; 

- именује периоде прошлости и историјске периоде 

и наведе граничне догађаје; 

- разврста историјске изворе према њиховој 

основној подели; 

- повеже врсте историјских извора са установама у 

којима се чувају (архив, музеј, библиотека); 

 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВА-

ЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

 

 

5 Основни садржаји  

Појам прошлости и историја као наука о 

прошлости људског друштва. 

Хронологија - рачунање времена. 

Подела прошлости и периодизација 

историје. 

Историјски извори - дефиниција, основна 

подела и установе у којима се чувају.  

Проширени садржаји  

Сродне науке и помоћне историјске науке. 

Историја око нас. 

Историјско наслеђе - тековине. 

Српски језик 

и 

књижевност 

Географија 

Ликовна 

култура 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 
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- наведе главне проналаске и опише њихов утицај 

на начин живота људи у праисторији; 

- разликује основне одлике каменог и металног 

доба; 

 

 

ПРАИСТО-

РИЈА 

 

 

3 Основни садржаји 

Основне одлике праисторије (начин живота 

људи, проналасци). 

Подела праисторије (камено, метално доба).  

 

Проширени садржаји 

Најважнији праисторијски локалитети у 

Европи и Србији (Ласко, Алтамира, 

Лепенски Вир, Винча...). 

Српски језик 

и 

књижевност 

Географија 

Ликовна к 

Музичка к 

Верска наст 

Грађанско в 

- лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе Старог истока; 

- користећи историјску карту, доведе у везу 

особине рељефа и климе са настанком 

цивилизација Старог истока; 

- одреди место припадника друштвене групе на 

графичком приказу хијерархије заједнице; 

- пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева на Старом истоку; 

- наведе најважније одлике државног уређења 

цивилизација Старог истока; 

- идентификује основна обележја и значај религије 

у цивилизацијама Старог истока; 

- разликује врсте писама цивилизација Старог 

истока; 

- илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

народа Старог истока на савремени свет; 

- користећи дату информацију или ленту времена, 

смести историјску појаву, догађај и личност у 

одговарајући миленијум или век; 

- изложи, у усменом или писаном облику, 

историјске догађаје исправним хронолошким 

редоследом; 

- прикупи и прикаже податке из различитих извора 

информација везаних за одређену историјску тему; 

- визуелне и текстуалне информације повеже са 

 

 

 

СТАРИ 

ИСТОК 

 

6 Основни садржаји 

Појам Старог истока - географске одлике, 

најзначајније цивилизације (Месопотамија, 

Египат, Јудеја, Феникија). 

Друштвени односи (робовласничко и 

теократско друштво) и државно уређење 

(монархија - царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог истока. 

Основне одлике привреде и свакодневни 

живот - обичаји, занимања, култура исхране 

и становања. 

Култура и историјско наслеђе народа 

Старог истока - религија (монотеизам и 

политеизам), писмо, књижевност, уметност, 

наука, цивилизацијске тековине 

(математика, архитектура, календар, 

иригациони систем, саобраћајна средства, 

медицина, закони...).  

 

Проширени садржаји 

Специфичности египатске религије. 

Специфичности религија цивилизација 

Месопотамије. 

Основне одлике јудаизма. 

Најважније цивилизације Далеког истока 

(Индија, Кина). 

Српски језик 

и 

књижевност 

Географија 

Ликовна 

култура 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 
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одговарајућим историјским периодом или 

цивилизацијом; 

- опише особености природних услова и 

географског положаја античке Грчке; 

- лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе античке Грчке; 

- приказује друштвену структуру и државно 

уређење грчких полиса на примеру Спарте и 

Атине; 

- пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античкој Грчкој; 

- идентификује узроке и последице грчко-

персијских ратова и Пелопонеског рата; 

- истражи основна обележја и значај религије 

старих Грка; 

- разликује легенде и митове од историјских 

чињеница; 

- наведе значај и последице освајања Александра 

Великог; 

- илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

античке Грчке и хеленистичког доба на савремени 

свет; 

- користећи дату информацију или ленту времена, 

смести историјску појаву, догађај и личност из 

историје античке Грчке и хеленизма у 

одговарајући миленијум, век или деценију; 

- израчуна временску удаљеност између појединих 

догађаја; 

- користи основне историјске појмове; 

 

АНТИЧКА 

ГРЧКА 

 

11 Основни садржаји 

Појам античке Грчке - географске одлике. 

Најстарији период грчке историје (Критска 

и Микенска цивилизација). 

Грчки митови (појам, примери) и хомерски 

епови. 

Колонизација и основне одлике привреде. 

Полиси - Спарта и Атина (појам полиса, 

структура друштва, државно уређење). 

Грчко-персијски ратови. 

Пелопонески рат - узроци и последице. 

Култура и свакодневни живот (религија, 

олимпијске игре, митологија, уметност, 

наука, обичаји, занимања). 

Хеленистичко доба и његова култура. 

Историјско наслеђе (институције, закони, 

књижевност, позориште, филозофија, 

демократија, медицина, уметност, 

архитектура, беседништво, олимпијске 

игре).  

 

Проширени садржаји 

Пелопонески рат (ток рата, најважнији 

догађаји и личности). 

Најистакнутије личности: Драконт, 

Перикле, Филип II, Аристотел, Архимед... 

Грчка митологија, пантеон. 

Седам светских чуда античког доба. 

Српски језик 

и 

књижевност 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 
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- лоцира на историјској карти простор настанка и 

ширења Римске државе; 

- наведе основне разлике између античке римске 

републике и царства; 

- разликује узроке од последица најзначајнијих 

догађаја у историји античког Рима; 

- истражи основна обележја и значај религије 

античког Рима; 

- илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

античког Рима на савремени свет; 

- пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античком Риму; 

- наведе најзначајније последице настанка и 

ширења хришћанства; 

- лоцира на карти најважније римске локалитете на 

територији Србије; 

- користећи дату информацију или ленту времена, 

смести историјску појаву, догађај и личност из 

историје античког Рима у одговарајући миленијум, 

век или деценију. 

 

 

 

 

АНТИЧКИ 

РИМ 

11 Основни садржаји 

Појам античког Рима - географске одлике и 

периодизација. 

Оснивање Рима (легенда о Ромулу и Рему). 

Структура друштва и уређење Римске 

републике. 

Ширење Римске државе (освајања и 

провинције, привреда). 

Рим у доба царства - принципат и доминат. 

Култура и свакодневни живот (религија, 

уметност, наука, обичаји, занимања). 

Хришћанство - појава и ширење. 

Пад Западног римског царства (почетак 

Велике сеобе народа, подела царства и пад 

Западног царства). 

Историјско наслеђе (абецеда, календар, 

медицина, уметност, архитектура, путеви, 

водовод, канализација, терме, римски 

бројеви, хришћанство, римско наслеђе на 

територији Србије).  

 

Проширени садржаји 

Етрурци. 

Римска војска. 

Римски градови на територији Србије. 

Најистакнутије личности: Ханибал, 

Цицерон, Јулије Цезар, Клеопатра, 

Октавијан Август, Константин Велики...). 

Римски пантеон. 

Гладијаторске борбе. 

Српски језик 

и 

књижевност 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 
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15.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
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. 

 

Компетенције које развија :  разумевање појма "средњи век" и основних одлика тог историјског периода;разумевање основних одлика 

феудалног друштва; стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; стицање знања о српским средњовековним 

државама; стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји;разумевање улоге религије у 

друштву средњег века;упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; упознавање културног наслеђа Срба у 

средњем веку; коришћење историјских карата за период средњег века; подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

развијање критичког односа према историјским изворима. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

 

 

 

УВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Основне одлике средњег века (појам "средњи век", 

хронолошки и просторни оквири, светске 

цивилизације у периоду средњег века). 

Основни историјски извори за историју средњег 

века (писани - повеље, писма, записи, натписи, 

хронике, летописи, житија светих, биографије 

владара...; материјални - предмети, новац, печати, 

ликовна уметност, архитектура...). 

Српски језик 

и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

 именује историјске периоде и зна редослед 

историјских периода 

 уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

 уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из опште 

историје; 

 

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.3.2.1.   

ИС.3.2.2. ИС.3.2.6. 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
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ЕВРОПА И 

СРЕДОЗЕМЉЕ У 

РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

15 Велика сеоба народа и Франачка држава 

(германске државе на територији Западног римског 

царства, христијанизација Германа, Карло Велики, 

улога Викинга). 

Хришћанска црква (црквена организација, 

монаштво, манастири као средишта 

раносредњовековне културе и писмености, 

процеси покрштавања, Велики раскол и његове 

последице). 

Византија до XII века (грчко и римско наслеђе, 

Константин Велики, оснивање Цариграда, 

Јустинијан И и покушаји обнове Римског царства, 

успон царства у доба Македонске династије и у 

доба Комнина; привредни, културни и верски 

утицај на суседне народе - Бугаре, Србе, Русе...). 

Исламски свет у раном средњем веку (Мухамед - 

појава исламске религије, настајање муслиманске 

државе у Арабији и арапска освајања, особеност 

државног и друштвеног уређења, распад 

јединствене државе, арапско-исламска култура и 

њен утицај на културу народа Европе). 

Настанак феудалног друштва (формирање 

феудалне друштвене структуре - витезови и 

кметови, пирамидална хијерархија власти, вазални 

односи, рурално друштво). 

Српски језик 

и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

.менује историјске периоде и зна редослед 

историјских периода 

 уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

препознаје значење основних појмова из 

историје цивилизације; 

именује најважније појаве из опште 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

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.3.1.3.ИС.3.1.5.ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.2. ИС.3.2.3.ИС.3.2.6. 

СРБИ И 

ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 

РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

13 Словени и њихово насељавање Балканског 

полуострва (живот Старих Словена у 

прапостојбини, словенски обичаји и веровања, 

узроци и правци сеобе, насељавање Балканског 

полуострва). 

Јужни Словени према староседеоцима и суседима 

(Авари, Франачка и Византија, однос према 

староседеоцима, формирање племенских савеза, 

насељавање Бугара и Мађара и настанак њихових 

држава, Прво бугарско царство, Самуилова 

држава). 

Српски језик 

и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
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Срби од VII до XII века (досељавање Срба и 

Хрвата, српске земље, Србија између Византије и 

Бугарске, успон и пад Дукље). 

Покрштавање Срба и других Јужних Словена и 

њихова рана култура (зачеци христијанизације, 

значај мисије Ћирила и Методија и њихових 

ученика, почеци писмености, карактер ране 

средњовековне културе код Срба и других Јужних 

Словена). 

ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Развој и структура феудалних држава 

(средњовековне монархије - примери Француске, 

Енглеске и Немачке, однос државе и цркве). 

Крсташки ратови (ходочашћа - света места, 

најзначајнији походи и најпознатији учесници - 

Ричард Лавово Срце, Саладин, Фридрих Барбароса, 

Луј IX Свети; витешки редови, улога Млетачке 

републике у четвртом крсташком походу, судари и 

сусрети цивилизација). 

Постанак и развој средњовековних градова 

(привредни напредак у доба развијеног 

феудализма, развитак градова, занатства и 

трговине, зачеци робне привреде, борба градова за 

самоуправу, градови као културна и просветна 

средишта). 

Свакодневни живот у средњем веку (владар, двор и 

дворски живот, свакодневни живот на селу и граду, 

положај жене у средњем веку). 

Опште одлике средњовековне културе (верски 

карактер културе, културне области, школе и 

универзитети, проналасци, опште одлике 

уметности и књижевности). 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

ИС.1.2.1. ИС.1.2.2. ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4ИС.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. 

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
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ЕВРОПА У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

11 Развој и структура феудалних држава 

(средњовековне монархије - примери Француске, 

Енглеске и Немачке, однос државе и цркве). 

Крсташки ратови (ходочашћа - света места, 

најзначајнији походи и најпознатији учесници - 

Ричард Лавово Срце, Саладин, Фридрих Барбароса, 

Луј IX Свети; витешки редови, улога Млетачке 

републике у четвртом крсташком походу, судари и 

сусрети цивилизација). 

Постанак и развој средњовековних градова 

(привредни напредак у доба развијеног 

феудализма, развитак градова, занатства и 

трговине, зачеци робне привреде, борба градова за 

самоуправу, градови као културна и просветна 

средишта). 

Свакодневни живот у средњем веку (владар, двор и 

дворски живот, свакодневни живот на селу и граду, 

положај жене у средњем веку). 

Опште одлике средњовековне културе (верски 

карактер културе, културне области, школе и 

универзитети, проналасци, опште одлике 

уметности и књижевности). 

Српски језик 

и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

 именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

препознаје значење основних појмова из 

историје цивилизације;именује најважније 

појаве из опште историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

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.2.1.1.ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5.ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2.ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5.ИС.3.1.6. 

 

СРБИ И 

ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

 

 

18 Србија у XII и почетком XIII века (Рашка између 

Византије и Угарске, борба за осамостаљивање 

државе - Стефан Немања, Стефан Првовенчани, 

аутокефалност српске цркве - свети Сава). 

Успон српске државе у XIII и почетком XIV века и 

Византија Палеолога (привредни развој - Урош И, 

ширење државе - Милутин, Стефан Дечански и 

битка код Велбужда, значај Дубровника у 

привредном и културном животу српских земаља). 

Српско царство (Душанова освајања, 

успостављање патријаршије и проглашење 

царства, уређење државе). 

Друштво у држави Немањића (подела друштва, 

друштвени слојеви и односи, везе српске и 

Српски језик 

и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

 именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода; 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
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властеле околних држава - повезивање по 

друштвеној хоризонтали). 

Крај српског царства (слабљење царства у време 

цара Уроша, обласни господари и њихови сукоби). 

Постанак и развој средњовековне босанске државе 

(Кулин бан, борба са Угарском, Црква босанска, 

успон и проглашење краљевства - Твртко I). 

Средњовековна култура Срба (језик и писмо, значај 

Мирослављевог јеванђеља, књижевност - свети 

Сава, Теодосије, монахиња Јефимија...; 

најзначајније задужбине, хералдика, правни 

споменици - Светосавски номоканон и Душанов 

законик и њихов историјски значај). 

традиција најважнијих појава из прошлости; 

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.2.2.4. 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.3.2.7.  

 

 

 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ 

И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 

ДОБА 

ОСМАНЛИЈСКИ

Х ОСВАЈАЊА 

 

 

 

11 Турци Османлије и њихова освајања на Балкану 

(друштвено и државно уређење османске државе, 

немоћ Византије, Србије и Бугарске, битка на 

Марици, личност краља Марка). 

Моравска Србија и њена улога у борби против 

Османлија (кнез Лазар, бој на Косову, косовска 

легенда - историјски и легендарни ликови Вука 

Бранковића и Милоша Обилића). 

Држава српских деспота и околне земље (кнегиња 

Милица, кнез и деспот Стефан Лазаревић, односи 

према Османском царству и Угарској, деспот 

Ђурађ Бранковић и слабљење Србије, пад 

Цариграда и пропаст Византије, пад Смедерева, 

сеобе Срба у Угарску, слабљење и пад Босне, Зета 

за време Балшића и Црнојевића, личности Влада 

Цепеша Дракуле и Ђурађа Кастриота Скендербега 

и њихов отпор Османлијама). 

Српски језик 

и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

 именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода; 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

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.2.2.4. 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.3.2.7.  
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
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15.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе историје у седмом и осмом разредујесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 образовање 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 у седмом и осмом разреду 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...). 

 

Компетенције које развија : Ученици треба да усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода; 

стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку ;стекну знања о положају српског народа под турском, 

хабзбуршком и млетачком влашћу; стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања 

независности 1878. године;упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку; упознају културна и 

научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку;стекну знања о знаменитим личностима новог века ; развијају истраживачку 

радозналост и критички однос према историјским изворима; стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

УСПОН 

ЕВРОПЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 (Европа од краја XV до краја XVIII века) 

Основне одлике новог века (појам "нови век", 

хронолошки и просторни оквири). 

Велика географска открића (научно-технолошка 

открића као предуслов - унапређивање бродоградње, 

усавршавање компаса, астролаба, дурбина и 

часовника; путовања Бартоломеа Дијаза, Васка да 

Гаме, Кристифора Колумба и Фернанда Магелана; 

индијанске цивилизације и колонизација Новог 

света). 

Градови у новом веку (улога и значај великих 

европских градова у периоду од краја XV до краја 

Српски језик 

икњижевност 

 

 

Географија, 

 

 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

 именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода; 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

препознаје значење основних појмова из 

историје цивилизације; 

именује најважније појаве из опште 

историје; 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
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XVIII века - Фиренце, Венеције, Ђенове, Париза, 

Лондона, Антверпена, Амстердама; мануфактура као 

нови начин производње, почеци грађанске класе, 

свакодневни живот у граду).  

Хуманизам и ренесанса (књижевност, уметност и 

политичка.). 

Реформација и противреформација (узроци, улога 

Мартина Лутера, протестантизам, католичка реакција 

- улога језуита; верски сукоби и ратови). 

Апсолутистичке монархије (појам апсолутистичке 

монархије, сталешко друштво, примери Француске, 

Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије, Шпаније). 

Грађанско 

васпитање, 

 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

 

 Народна 

традиција 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

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. 

СРПСКИ 

НАРОД ПОД 

СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 

XV ДО XVIII 

ВЕКА 

15 Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII 

века (Сулејман Величанствени - врхунац османске 

моћи, Турска као апсолутистичка монархија, 

друштво - муслимани и хришћани; тимарски систем, 

култура). 

Положај Срба у Турском царству (друштвене 

категорије - раја и власи, исламизација, хајдуци, 

свакодневни живот). 

Српска православна црква (Пећка - српска 

патријаршија: верска, културна, национална и 

политичка установа).  

Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике 

против Турског царства (Дуги - Сисачки, Кандијски, 

Велики бечки, ратови 1716-1718. и 1737-1739. 

године, Кочина крајина).  

Сеобе Срба (Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, 

Далмација, Банат, Бачка, Срем).  

Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу (статус 

и привилегије, Војна крајина, Карловачка 

митрополија, покатоличавање и унијаћење, ускоци, 

Дубровник између Млетачке републике и Турског 

царства, културни и привредни значај Дубровачке 

Српски језик 

и књижевност 

 

Географија, 

 

Ликовна 

култура, 

 

Верска 

настава, 

 

Грађанско 

васпитање, 

 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

 

 Народна 

традиција 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

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.  
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републике). 

Почеци грађанске класе код Срба (школске реформе 

Марије Терезије и Јосифа II, настанак нове 

образоване елите - трговци, официри, свештеници, 

чиновници, учитељи, правници; Доситеј Обрадовић, 

Карловачка гимназија). 

ДОБА 

РЕВОЛУЦИЈА 

19 (Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих 

година XIX века) 

Индустријска револуција (појам револуције; парна 

машина, текстилна индустрија, рударство, тешка 

индустрија, железница; друштво - јачање грађанске и 

појава радничке класе).  

Политичке револуције (социјална, верска и 

национална обележја; примери низоземске, енглеске 

и америчке револуције; појмови уставности и поделе 

власти). 

Француска револуција (повод и узроци, утицај 

просветитељских идеја Волтера, Монтескјеа и Русоа; 

личности Луја XVI и Марије Антоанете; вође - 

Лафајет, Мирабо, Дантон, Робеспјер; укидање 

феудализма; декларација о правима човека и 

грађанина, устав, идеје уставне монархије, 

републике, либерализма, демократије; терор, 

револуционарни ратови, национализам, романтизам). 

Наполеоново доба (личност, војна и политичка 

каријера Наполеона Бонапарте; Наполеонов кодекс, 

Бечки конгрес). 

Револуције 1848/49. године (повод и узроци, јачање 

идеја национализма, либерализма, демократије, 

социјализма; примери - Француска, Хабзбуршка 

монархија, италијанске и немачке земље). 

Уједињење Италије и Немачке (улога Пијемонта у 

уједињењу Италије, истакнуте личности - Камило 

Кавур, Ђузепе Мацини и Ђузепе Гарибалди; ратови 

за уједињење Италије; улога Пруске и њеног 

канцелара Ота фон Бизмарка у уједињењу Немачке, 

Српски језик 

 и књижевност 

 

Географија, 

 

Ликовна 

култура, 

 

Верска 

настава, 

 

Грађанско 

васпитање, 

 

Свакодневни 

живот у 

прошлости,  

Народна 

традиција 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода; 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

препознаје значење основних појмова из 

историје цивилизације; 

именује најважније појаве из опште 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

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.2.1.1.ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. 

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. 
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ратови за уједињење, проглашење Другог немачког 

царства).  

Грађански рат у САД (територијално ширење - 

излазак на Пацифик, индустријски успон, грађанска 

демократија, индијанско питање, положај робова, 

личност Абрахама Линколна, сукоб Севера и Југа и 

грађански рат). 

Велике силе, Источно питање и балкански народи 

(појам велике силе, појам Источно питање; политика 

Русије, Хабзбуршке монархије, Велике Британије и 

Француске према Турској и балканским народима; 

Кримски рат, улога балканских народа - Српска 

револуција,; Велика источна криза и Берлински 

конгрес). 

НОВОВЕКОВ

НЕ СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ 

СРБИЈА И 

ЦРНА ГОРА 

18 Српска револуција 1804-1835 (обележја - национална, 

социјална и културна; фазе - ратни период 1804-1815. 

и мирнодопски период 1815-1835; повод и узроци; 

вође: вожд Карађорђе Петровић и кнез Милош 

Обреновић; културни и просветни реформатори 

Доситеј Обрадовић и Вук Караџић). 

Први српски устанак (Збор у Орашцу, битке на 

Иванковцу, Мишару, Делиграду, Чегру; заједничко 

ратовање Срба и Руса, Букурешки мир и пропаст 

устанка; организација устаничке државе, личности - 

Прота Матеја Ненадовић, Младен Миловановић, 

Божидар Грујовић, Стеван Синђелић, Хајдук Вељко 

Петровић...). 

Други српски устанак (неуспех Хаџи Проданове 

буне, ток Другог устанка - сабор у Такову, битке на 

Љубићу, Палежу, Дубљу; споразум кнеза Милоша са 

Марашли Али-пашом). 

Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића 

(територија и становништво, борба за аутономију, 

Хатишерифи из 1829, 1830. и 1833. године, 

Сретењски устав, укидање феудализма 1835, Турски 

устав; оснивање Гимназије и штампарије 1833, 

Српски језик 

и књижевност 

 

Географија, 

 

Ликовна 

култура, 

 

Верска  

настава, 

 

Грађанско 

васпитање 

, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости,  

 

Народна 

традиција 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

 именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода; 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

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.2.2.4.  

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. 
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покретање Новина србских 1834, позоришта 1835, 

Лицеја 1838; унутрашња и спољна политика кнеза 

Милоша; личности - кнегиња Љубица, Димитрије 

Давидовић, Тома Вучић Перишић, Аврам 

Петронијевић...). 

Уставобранитељски режим 1842-1858 (развој 

државних установа, Грађански законик 1844, 

Начертаније, Друштво српске словесности; личности 

кнеза Александра Карађорђевића, кнегиње Персиде, 

Илије Гарашанина, Мише Анастасијевића, Јована 

Хаџића...).  

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића 

(Светоандрејска скупштина, унутрашња и спољна 

политика; национална политика кнеза Михаила и 

Илије Гарашанина и стварање Првог балканског 

савеза; либерална опозиција, Уједињена омладина 

српска, добијање градова; Београд као престоница, 

успон грађанске класе; културна и просветна политика 

- оснивање Велике школе, Српског ученог друштва, 

Народног позоришта; свакодневни живот; личности 

кнеза Михаила, кнегиње Јулије, Јеврема Грујића, 

Владимира Јовановића). 

Србија на путу ка независности 1868-1878 (Друго 

намесништво, Устав из 1869. године, унутрашња и 

спољна политика, српски национални покрет и 

романтизам, ослободилачки ратови 1876-1878, Србија 

на Берлинском конгресу, територијално проширење и 

независност, личности кнеза Милана Обреновића, 

Јована Ристића). 

Црна Гора у доба владичанства (територија и 

становништво, друштвене категорије - племена и 

братства; теократски облик владавине, Цетињска 

митрополија, унутрашња и спољна политика Петра И 

и Петра ИИ; личности владика Петра И и Петра ИИ). 

Кнежевина Црна Гора (појам световне државе; 

национална политика, савез са Србијом и учешће у 

ИС.3.2.3.ИС.3.2.4.ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6.ИС.3.2.7.  
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ослободилачким ратовима 1876-1878; Црна Гора на 

Берлинском конгресу - територијално проширење и 

независност; личности књаза Данила и књаза Николе 

Петровића Његоша). 

СРПСКИ 

НАРОД ПОД 

СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 

КРАJA 

XVIIIВЕКА 

ДО 

СЕДАМДЕСЕ

ТИХ ГОДИНА 

XIX ВЕКА 

7 Срби под хабзбуршком влашћу (Јужна Угарска, 

Хрватска и Славонија, Далмација и Бока Которска; 

Темишварски сабор, одјеци Српске револуције, 

Матица српска, Револуција 1848/1849. године, 

Војводство Србија и Тамишки Банат, национални 

покрет, Аустро-угарска нагодба и Хрватско-угарска 

нагодба; личности - Сава Текелија, митрополит 

Стефан Стратимировић, патријарх Јосиф Рајачић, 

Светозар Милетић). 

Положај Срба у Турској (Босна и Херцеговина, Стара 

Србија и Македонија;; одјеци Српске револуције; 

устанци Луке Вукаловића, Невесињска пушка;  

Српски језик 

и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

именује и разликује основне временске 

одреднице; 

 именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода; 

уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости; 

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.2.1.4. 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.3.2.1. ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3.ИС.3.2.4.ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6.ИС.3.2.7.  

 

15.4. ОСМИ РАЗРЕД 
 

Компетенције које развија : 

Ученици треба да стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до краја XX века; стекну 

основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до краја XX века на српском и југословенском 

простору; стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге половине XIX до краја XX века; 

разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине XIX до краја XX века; стекну основна знања о 

знаменитим личностима периода од друге половине XIX до краја XX века у општој и националној историји; се упознају са културним и 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
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научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском, европском и ваневропском простору у периоду од друге половине XIX 

до краја XX века; разумеју да национална историја представља саставни део опште историје; развијају истраживачки дух и критички 

однос према прошлости и оспособе се да препознају различита тумачења истих историјских догађаја; разумеју узроке и последице 

најважнијих историјских појава у периоду од друге половине XIX до краја XX века; овладају вештином коришћења историјских карата 

за период од друге половине XIX до краја XX века; науче да повезују различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и 

процесе) са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом; поседују свест о повезаности појава из прошлости са 

појавама из садашњости. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XИX 

И ПОЧЕТКОМ 

XX ВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Промене у привреди, друштву и култури у 

другој половини XIX и почетком XX века 

(Друга индустријска револуција, промене у 

светској економији; политичке идеје - 

империјализам, национализам, расизам, 

демократија, социјализам, клерикализам; 

духовни хоризонти епохе - култура, наука, 

образовање). 

Међународни односи у другој половини 

XIX и почетком XX века (настанак Тројног 

савеза и Антанте, борба за колоније у 

Африци и Азији, успон САД и Јапана, 

подела Кине, међународне политичке 

кризе). 

Велике силе и балканске земље (Источно 

питање - опадање Османског царства, 

продор Хабзбуршке монархије на Балкан; 

утицај великих сила - Русије, Велике 

Британије, Француске, Немачке, Италије; 

уобличавање националних држава на 

Балкану - Грчка, Румунија, Бугарска, 

Албанија). 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

 именује историјске периоде и зна редослед 

историјских периода; 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

препознаје значење основних појмова из историје 

цивилизације; 

именује најважније појаве из опште историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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. 

СРБИЈА, ЦРНА 

ГОРА И СРБИ У 

ХАБЗБУРШКОМ 

И ОСМАНСКОМ 

ЦАРСТВУ ОД 

14 Србија од 1878. до 1903. године (стицање 

независности, простор, друштво, привреда, 

наука и култура, образовање, свакодневни 

живот, унутрашња и спољна политика, 

политички живот - оснивање странака, 

Српски језик и 

књижевност, 

Матерњи 

језик, 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 
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БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО 

ПРВОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

проглашење краљевине, Тимочка буна, 

српско-бугарски рат, устави из 1888. и 

1901, Мајски преврат; личности - краљ 

Милан, краљица Наталија и краљ 

Александар Обреновић, Јован Ристић, 

Стојан Новаковић, Никола Пашић, 

Милутин Гарашанин...). 

Србија од 1903. до 1914. године 

(унутрашња политика - Устав из 1903, 

развој парламентарне демократије; 

спољнополитичко окружење - Царински 

рат и Анексиона криза; модернизација 

привреде и друштва, култура, образовање - 

оснивање Универзитета 1905, свакодневни 

живот; личности - краљ Петар И и 

престолонаследник Александар 

Карађорђевић, Јован Цвијић, Јован 

Скерлић, Михаило Петровић Алас, 

Надежда Петровић...). 

Црна Гора од 1878. до 1914. године 

(стицање независности, простор, 

становништво, друштво, привреда, култура 

и образовање; модернизација државне 

управе, свакодневни живот; унутрашња и 

спољна политика - односи са Србијом, 

доношење Устава 1905, политичке поделе, 

проглашење краљевине; личности - краљ 

Никола Петровић, Валтазар Богишић, 

Марко Миљанов...). 

Срби у Хабзбуршкој монархији (Срби у 

јужној Угарској, Хрватској и Славонији, 

Далмацији - друштво, привреда, култура и 

образовање, положај цркве; политички 

живот - политичке странке; личности - 

Михаило Полит-Десанчић, Јаша Томић, 

Светозар Прибићевић, Стефан Митров 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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.3.2.1ИС.3.2.2. ИС.3.2.3. ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5. ИС.3.2.6. 

ИС.3.2.7.  
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Љубиша...). 

Босна и Херцеговина под аустроугарском 

влашћу (простор, становништво, правни 

положај Босне и Херцеговине, управа 

Бењамина Калаја, Анексија и Анексиона 

криза; друштво, привреда, култура и 

образовање, положај цркве; политички 

живот - политичке странке, омладински 

покрет и Млада Босна, међунационални и 

међуверски односи; Сарајево, Мостар и 

Бања Лука као културни и политички 

центри; личности - Алекса Шантић, Јован 

Дучић, Владимир Ћоровић, Петар Кочић, 

Осман Ђикић...). 

Срби у Османском царству (Косово, 

Метохија, Рашка област и Македонија - 

политичка, имовинска и лична 

обесправљеност Срба; културне, просветне 

и црквене прилике - значај Призренске 

богословије; утицај Србије; личности - 

Богдан Раденковић, Петар Костић...). 

 

Балкански ратови (узроци и поводи, 

супротности између балканских 

националних политика, Младотурска 

револуција, Балкански савез и Први 

балкански рат - Кумановска и Битољска 

битка, територијалне промене; сукоби 

међу савезницима и Други балкански рат - 

Брегалничка битка; Букурешки мир и нове 

границе на Балкану). 

САВРЕМЕНО 

ДОБА 

ПРВИ СВЕТСКИ 

РАТ И 

РЕВОЛУЦИЈЕ У 

6 Свет у Великом рату (Велике силе и 

њихови сукобљени интереси, узроци и 

повод, савезништва и фронтови, ратна 

хроника - преломнице рата; аспекти рата - 

технологија рата, губици и жртве, водеће 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
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РУСИЈИ И 

ЕВРОПИ 

личности држава у сукобу). 

Човек у рату - лично и колективно 

искуство (живот у позадини и на фронту; 

рат и култура - уметничко виђење рата, рат 

као поништавање цивилизацијских 

вредности; лични доживљај рата). 

Револуције у Русији и Европи (друштвене, 

политичке и економске прилике у Русији 

уочи и у току Првог светског рата, 

Фебруарска револуција, Октобарска 

револуција и грађански рат, утицај 

Октобарске револуције на прилике у 

Европи, револуционарно врење, анархија и 

распад великих царстава; личности - цар 

Николај ИИ Романов, Владимир Иљич 

Лењин, Роза Луксембург, Максим Горки, 

Џон Рид...). 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

препознаје значење основних појмова из историје 

цивилизације; 

именује најважније појаве из опште историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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.3.2.1. ИС.3.2.2. ИС.3.2.3. ИС.3.2.4. ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6. 

 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ 

РАТУ 

6 Србија и Црна Гора у Великом рату 

(одбрана отаџбине 1914. године - Церска и 

Колубарска битка; слом и окупација - 

живот у сенци рата, болест, глад и 

епидемије, одбрана Београда, повлачење 

кроз Србију, Мојковачка битка, Албанска 

голгота; окупација и избеглиштво - 

окупационе управе, пљачка, репресија и 

отпор, покушаји мењања националног и 

културног идентитета становништва, 

држава у избеглиштву, живот у 

избеглиштву; Солунски фронт и 

ослобођење, допринос победи; личности - 

регент Александар Карађорђевић, Радомир 

Путник, Степа Степановић, Живојин 

Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић, 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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.2.1.5 

.ИС.2.2.1.  
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf


297 
 

мајор Гавриловић, Арчибалд Рајс, 

Милутин Бојић...). 

Искорак ка Југославији (југословенска 

идеја, државни програми и концепти - 

Нишка, Крфска, Мајска и Женевска 

декларација; чиниоци југословенског 

уједињења - српска влада, Југословенски 

одбор, Народно вијеће, међународно 

окружење; завршне војне операције - 

досезање до граница нове државе; 

личности - регент Александар 

Карађорђевић, Никола Пашић, Франо 

Супило, Анте Трумбић...). 

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.  

 

СВЕТ ИЗМЕЂУ 

ПРВОГ И 

ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

5 Прилике у свету после Великог рата 

(биланс Првог светског рата - победници и 

поражени, Мировна конференција у 

Паризу и нова карта Европе и света; 

Друштво народа, улога Вудроа Вилсона). 

Економске, културне и друштвене прилике 

(велике економске кризе и њихове 

последице; свет у покрету - култура, наука 

и образовање, уметнички покрети, масовна 

забава, појава радија, телевизије, звучног 

филма, употреба вештачких материјала у 

индустрији; личности - Алберт Ајнштајн, 

Александар Флеминг, Томас Ман, Штефан 

Цвајг, Ернест Хемингвеј, Џон Голсворди, 

Михаил Шолохов, Чарли Чаплин, Волт 

Дизни, Сергеј Ејзенштајн, Пабло Пикасо, 

Салвадор Дали...). 

Свет између демократије и тоталитаризма 

(либералне демократије - Француска, 

Велика Британија, САД; фашизам, 

националсоцијализам, милитаризам - 

Италија, Немачка, Јапан; комунизам - 

Совјетски Савез; личности - Френклин 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

препознаје значење основних појмова из историје 

цивилизације; 

именује најважније појаве из опште историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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.3.2.1. ИС.3.2.2. ИС.3.2.3. ИС.3.2.4. ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6. 
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Рузвелт, Томаш Масарик, Бенито 

Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф 

Висарионович Стаљин...). 

Свет на путу ка новом рату (Далеки исток, 

интервенција у Етиопији, грађански рат у 

Шпанији; рушење поретка - криза 

Друштва народа, Аншлус, Минхенски 

споразум, окупација Албаније, пакт 

Молотов-Рибентроп). 

 

ЈУГОСЛОВЕНСК

А КРАЉЕВИНА 

5 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 

1918. до 1929. године (простор, друштво и 

окружење, конституисање државе и 

међународно признање, Видовдански 

устав, југословенски парламентаризам; 

политичке странке, избори и изборне 

борбе; економске прилике; национално и 

верско питање и питање демократије; 

личности - краљ Александар 

Карађорђевић, Никола Пашић, Љуба 

Давидовић, Светозар Прибићевић, Стјепан 

Радић...). 

Југославија од 1929. до 1941. године 

(лични режим краља Александра - основне 

карактеристике, међународни чиниоци, 

идеологија интегралног југословенства, 

Устав из 1931, оживљавање политичког 

живота, атентат у Марсеју; влада Милана 

Стојадиновића - унутрашња и спољна 

политика; изазови новог рата - преуређење 

државе, стварање Бановине Хрватске, 

влада Цветковић-Мачек, промена 

међународне позиције Југославије и 

пораст сепаратизма; отварање српског 

питања - Српски културни клуб; личности 

- кнез Павле Карађорђевић, Милан 

Стојадиновић, Влатко Мачек...). 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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.2.1.5 

.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.  
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Југословенски културни простор 

(културни узлет, сарадња и прожимања; 

универзитет и наука; уметнички покрети, 

хуманитарне и спортске организације; 

личности - Милутин Миланковић, Никола 

Тесла, Михајло Пупин, Бранислав Нушић, 

Исидора Секулић, Ксенија Атанасијевић, 

Милош Црњански, Слободан Јовановић, 

Сава Шумановић, Иван Мештровић, 

Мирослав Крлежа, Јован Дучић...). 

ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ - ТОТАЛНИ 

РАТ 

5 Доминација сила осовине и преломне 

године 1939-1941-1943. (узроци и поводи, 

зараћене стране, савезништва, напад на 

Пољску и њена подела, совјетско-фински 

рат, рат на Западу до 1940. године - пад 

Француске, Битка за Британију; ратне 

операције на Балкану; напад на СССР и 

отварање Источног фронта; од европског 

ка светском рату - Афрички фронт, рат на 

Пацифику и улазак САД у рат; преломне 

битке - битка за Москву, опсада 

Лењинграда, Стаљинградска битка, битка 

код Ел Аламејна). 

Победа антифашистичке коалиције (пад 

Италије, искрцавање у Нормандији; крај 

рата у Европи и на Далеком истоку - 

капитулација Немачке и Јапана; 

изграђивање новог поретка - од Атлантске 

повеље до Потсдамске конференције, 

личности - Френклин Рузвелт, Винстон 

Черчил, Јосиф Висарионович Стаљин, 

Шарл де Гол, маршал Жуков, генерал 

Монтгомери, генерал Ајзенхауер, 

фелдмаршал Ромел...). 

Последице рата (људски и материјални 

губици, технологија смрти - логори смрти, 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

препознаје значење основних појмова из историје 

цивилизације; 

именује најважније појаве из опште историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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.3.2.1. ИС.3.2.2. ИС.3.2.3. ИС.3.2.4. ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6. 
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геноцид, холокауст; модерна војна 

технологија - употреба атомског оружја; 

живот у рату; рат и култура - уметничко 

виђење рата, рат као поништавање 

цивилизацијских вредности; лични 

доживљај рата). 

ЈУГОСЛАВИЈА У 

ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ 

РАТУ 

8 Априлски рат и последице пораза (од 

дипломатског и војног притиска до рата - 

приступање Тројном пакту, војни пуч и 

демонстрације, влада Душана Симовића; 

ток рата - од бомбардовања Београда до 

војне капитулације; влада и монарх у 

избеглиштву, подела Југославије, 

успостављање окупационих система и 

колаборационистичких режима, терор и 

репресија, НДХ - геноцидна творевина). 

Отпор, устанак и грађански рат 

(комунисти и револуционарна 

перспектива, антиокупаторске снаге 

грађанства; устанак - егзистенцијални, 

идеолошки и националноослободилачки 

мотиви; супарнички покрети отпора - 

различите стратегије националне 

политике; грађански рат, југословенско 

ратиште 1941-1942 - носиоци терора и 

геноцида, основне институције 

револуционарне власти). 

Југословенско ратиште и завршна фаза 

рата 1943-1945. (АВНОЈ и стварање 

југословенске федерације - недовршена 

институционализација; велике силе и 

југословенско ратиште - британска 

политика компромиса и борба за 

међународно признање нове Југославије; 

обрачун са противницима револуције; 

преломне битке на југословенском 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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.2.1.5 

.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.  

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
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ратишту - Неретва, Сутјеска, Београдска 

операција, Сремски фронт и завршне 

операције за ослобођење земље). 

Биланс рата и допринос Југославије 

победи антифашистичке коалиције (војни 

допринос победи, људски и материјални 

губици, демографске промене; логори 

смрти - Јасеновац, Стара Градишка, 

Сајмиште, Бањица...; геноцид и холокауст; 

уништавање и пљачка културних и 

привредних добара; ратна свакодневица; 

рат и култура - уметничко виђење рата; 

лични доживљај рата; личности - краљ 

Петар ИИ Карађорђевић, генерал 

Драгољуб Михаиловић, Јосип Броз Тито, 

генерал Милан Недић, Анте Павелић, 

Алојзије Степинац...). 

СВЕТ ПОСЛЕ 

ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

5  

Послератни свет и његове супротности (од 

ратног савезништва до хладног рата; нова 

карта света и нове поделе - хладни рат у 

Европи и Азији, блоковска подела, трка у 

наоружању, нова ратна жаришта, 

деколонизација и рађање Трећег света; 

покрети еманципације - покрети за женска 

и мањинска права, антиратни и антирасни 

покрети; научна достигнућа, освајање 

свемира, медији, популарна култура; пред 

новим изазовима - глобализација, 

тероризам, еколошки проблеми...). 

Европске интеграције - од идеје до 

реализације (пад Берлинског зида - 

симболични крај једног поретка; Европска 

унија, Савет Европе...). 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

препознаје значење основних појмова из историје 

цивилизације; 

именује најважније појаве из опште историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

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. 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf


302 
 

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. 

ЈУГОСЛАВИЈА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

8 Нова власт (проглашење републике, 

изградња новог друштвеног уређења, 

политичка и економска основа нове власти 

- хегемонија комуниста; репресија, 

међународни положај - ослонац на 

Совјетски Савез; обнова привреде и 

индустријализација, државна привреда и 

њене противречности; сукоб Југославије и 

социјалистичких земаља - резолуција 

Информбироа, Голи оток; нова 

унутрашњополитичка и спољнополитичка 

оријентација: самоуправљање - нова 

концепција друштвеног развоја и 

несврстаност - искорак ка Трећем свету; 

Југославија између истока и запада - од 

сарадње са западом до помирења са 

истоком; личности - Јосип Броз Тито, 

Александар Ранковић, Милован Ђилас, 

Едвард Кардељ...). 

Друштвени, економски, политички и 

културни развој; култура, наука и 

образовање; свакодневица, животни 

стандард, популарна култура; личности - 

Иво Андрић, Милош Црњански, Добрица 

Ћосић, Александар Петровић, Александар 

Поповић, Душан Ковачевић…). 

Друштвена криза и пораз Југославије 

(пораз Југославије као идеје, политичког 

пројекта и друштвеног система; разбијање 

и распад Југославије - ратови у Словенији, 

Хрватској, Босни и Херцеговини; велике 

силе и југословенска криза - 

интернационализација сукоба; настанак 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Грађанско 

васпитање, 

Свакодневни 

живот у 

прошлости, 

Народна 

традиција 

 

уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости; 

уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости; 

именује најважније појаве из националне 

историје; 

зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште 

историје; 

уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости; 

 

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.2.1.5 

.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.  

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-10.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf


303 
 

нових држава, последице распада 

југословенске државе - демографске, 

економске и културне; сукоби на Косову и 

Метохији и НАТО интервенција 1999, 

Косовско питање, раздвајање Србије и 

Црне Горе; личности - Слободан 

Милошевић, Зоран Ђинђић…). 

 

Начин остваривања програма :  

Фронтанли, индивидуални, групни, комбиновани рад; Монолошка, диајлошка, текст-метода; Илустративно-демонстреативна 

метода; Решавање проблема; Игровне активности; Слушање, анализа, синтеза; Увиђање, посматрање; Дискусија; Историјска карта; 

Компјутерске презентације 

 

15.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 

15.5.1. РАЗРЕД : Пети 

 

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

Задаци су: оспособљавање за коришћење историјске карте; упознавање са појмом историјских извора; разумевање праисторије; 

упознавање праисторијских култура на Балкану; разумевање основних одлика старог века; стицање знања о личностима које су 

обележиле стари век; упознавање са античком културом 

Садржаји: 

Историјски извори 

Трагови првих људи на територији данашње Србије 

Рачунање времена 

Стари исток 

Стара Грчка 

Стари Рим 

Хришћанство 
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15.5.2. РАЗРЕД : Шести 

 

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

одлика феудалног друштва; стицање знања о личностима које су обележиле средњи век; упознавање са културним достигнућима 

средњег века; стицање знања са улогом религије у средњем веку; Упознавање са националном историјом средњег века и стицање знања 

о најважнијим личностима националне историје; стицање знања о процесу формирања српске средњовековне државе и културним 

достигнућима Срба 

Садржаји: 

Извори за историју средњег века 

Сеоба народа 

Хришћанство и ислам 

Стари словени 

Средњовековни градови 

Ћирило и Методије 

Стефан Немања 

Свети Сава 

Душанов законик 

Деспот Ђурађ и Смедерево 

 

15.5.3. РАЗРЕД : Седми 

 

Циљ и задаци наставе:  да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова; разумевање појма 

новог века и основних одлика тог периода; Стицање знања о личностима које су обележиле период између 15. и 20. века; упознавање 

културних и научних достигнућа новог века; стицање знања о личностима из националне историје које су обележиле период новог 

века; упознавање са процесом ослобађања српских земаља од Турака и процесом формирања модерне српске државе 

Садржаји: 

Освајање новог континента 

Срби под турском влашћу 

Француска револуција 

Српска револуција 

Карађорђе 

Милош Обреновић 

Михаило Обреновић 

Берлински конгрес 
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15.5.4. РАЗРЕД : Осми 

 

Циљ и задаци наставе:  да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова; разумевање основних 

одлика 20. века; разуемвање најзначајнијих политичких идеја с краја 19. века и током 20. века; стицање знања о личностима које су 

обележиле период савременог доба; разумевање културних и политичких процеса на српском и југословенском простору у 20. веку; 

стицање знања о личностима које су обележиле националну историју 20. века; културна достигнућа српског и југословенских народа у 

савременом добу 

Садржаји: 

Империјализам великих сила 

Сарајевски атентат 

Југословенска идеја 

Александар Карађорђевић 

Тоталитарни режими 

Други светски рат 

Нова Европа 

15.6. ДОДАТНА НАСТАВА 

15.6.1. РАЗРЕД : Пети 

Циљ јeда допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова  

Задаци су: оспособљавање за коришћење историјске карте; упознавање са појмом историјских извора; разумевање праисторије; 

упознавање праисторијских култура на Балкану; разумевање основних одлика старог века; стицање знања о личностима које су 

обележиле стари век; упознавање са античком културом 

Садржаји: 

Постанак човека и његова еволуција 

Трагови првих људи на територији данашње Србије 

Пирамиде 

Персија 

Грчки митови 

Антички историчари 

Легенде о постанку Рима 

Римска република 

Гај јулије Цезар 
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15.6.2. РАЗРЕД : Шести 
 

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

националног, европског и светског идентитета и ддуха толеранције код ученика; разумевање основних одлика феудалног друштва; 

стицање знања о личностима које су обележиле средњи век; упознавање са културним достигнућима средњег века; стицање знања са 

улогом религије у средњем веку; Упознавање са националном историјом средњег века и стицање знања о најважнијим личностима 

националне историје; стицање знања о процесу формирања српске средњовековне државе и културним достигнућима Срба 

Садржаји: 

Сеоба народа 

Византијско царство 

Јужни Словени 

Ћирило и Методије 

Стефан Немања 

Свети Сава 

Душанов законик 

Косовска битка 

Изградња Смедеревског града 

 

15.6.3. РАЗРЕД : Седми 

 
Циљ и задаци наставе:  да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова; разумевање појма 

новог века и основних одлика тог периода; Стицање знања о личностима које су обележиле период између 15. и 20. века; упознавање 

културних и научних достигнућа новог века; упознавање са процесом ослобађања српских земаља од Турака и процесом формирања 

модерне српске државе; стицање знања о личностима из националне историје које су обележиле период новог века 

Садржаји: 

Освајање новог континента 

Срби под турском влашћу 

Идеје Француске револуције 

Први и Други српски устанак 

Карађорђе 

Милош Обреновић 

Кнез Михаило 

Начертаније 

Берлински конгрес 
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15.6.4. РАЗРЕД : Осми 

 

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

националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика;  разумевање основних одлика 20. века; разуемвање 

најзначајнијих политичких идеја с краја 19. века и током 20. века; стицање знања о личностима које су обележиле период савременог 

доба; разумевање културних и политичких процеса на српском и југословенском простору у 20. веку; стицање знања о личностима које 

су обележиле националну историју 20. века; културна достигнућа српског и југословенских народа у савременом добу 

Садржаји:  

Политика великих сила с почетка 20. века 

Сарајевски атентат 

Југословенска идеја 

Александар Карађорђевић 

Фашизам 

Нацизам 

Партизани и четници 

Нова Европа 

16. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ : Географија 

16.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 
Циљ предмета је  упознавање основних објеката, појава и процеса у простору, њихових узрочно-последичних веза и односа, и на 

основу тога изграђивање сопственог географског мишљења о свом завичају,држави,континенту и свету као целини. Настава географије 

оспшособљава ученике да користе географску карту, раде на терену и самостално проналазе и анализирају изворе географских 

информација, као и стицање опште културе. 

Кроз стечена знања ученици  ће изграђивати свест о значају заштите свих геосфера као еколошког оквира за живот на Земљи , и 

формирати одговоран однос према животној средини. Улога географије огледа се и у развијању толерантног става према различитим 

народима, њиховим културама и начину живота. 

 

Задаци  наставе  географије су да допринесе: 

- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони; 

- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и истраживања и у 

свакодневном животу; 
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- стицање знања о објектима, појавама  и процесима у географском омотачу         Земље и у непосредном окружењу; 

- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 

- развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у простору и времену; 

- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору; 

- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног размештаја; 

- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних делатности; 

- стицање знања о  основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 

- стицање знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија 

- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних проблема 

у савременом свету комплем; 

- стицање знања о  основним географским  одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама; 

- развијању ставова о превентиви,заштити и унапређењу животне средине; 

- развијању националног,европског и светског идентитета; 

- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самосталнoучење и истраживање и њиховој примени у 

свакодневном животу; 

- развоју опште културе и образовања ученика. 

 

Компетенције које се развијају током наставе географије свих разреда  :комуникација на матерњем језику; математичке, научне 

итехнолошке компетенције;  дигитална компетенција; учење учења 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр 

час 

НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- повеже постојећа знања о природи и друштву са географијом 

као науком; 

- повеже географска знања о свету са историјским развојем 

људског друштва и научно-техничким прогресом; 

- на примерима покаже значај учења географије за свакодневни 

живот човека; 

- разликује одговорно од неодговорног понашања човека према 

природним ресурсима и опстанку живота на планети Земљи; 

 

 

 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

 

 

 

 

 

1 

Ширење географских хоризоната и 

велика географска открића. 

 

Одговорност човека према планети 

Земљи. 

Историја 

 

- разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут, Сунчев 

систем, Земља; 

- објасни и прикаже структуру Сунчевог система и положај 

Земље у њему; 

- разликује небеска тела и наводи њихове карактеристике; 

- одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује 

 

 

 

ВАСИОНА 

 

 

4 Васиона, галаксија, Млечни пут, 

звезде, сазвежђа. 

Сунчев систем: Сунце, планете, 

сателити, Месец, месечеве мене, 

астероиди, комете, метеори. 

Математика 
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месечеве мене;  

- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе доказе о њеном 

облику; 

- помоћу карте опише распоред копна и воде на Земљи и 

наведе називе континената и океана; 

- примерима објасни деловање Земљине теже на географски 

омотач; 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

Облик Земље и 

структура њене 

површине 

6 Облик и димензије Земље, распоред 

копна и воде на Земљи 

Сила Земљине теже, глобус, 

екватор, полови. 

Математика 

 

- разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице; 

- повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; 

- повеже нагнутост земљине осе са различитом осветљеношћу 

површине Земље; 

- повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба на 

северној и јужној полулопти и појавом топлотних појасева; 

 

 

Земљина 

кретања 

 

 

 

 

4 Ротација Земље и последица 

ротације: смена обданице и ноћи, 

привидно кретање Сунца, локално 

време. 

Револуција Земље и последице 

револуције: неједнака дужина 

обданице и ноћи током године, 

смена годишњих доба, календар, 

топлотни појасеви. 

Математика 

- разликује деловање унутрашњих сила (сила Земљине теже, 

унутрашња топлота Земље); 

- разликује основне омотаче унутрашње грађе Земље; 

- наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; 

- помоћу карте и цртежа опише начине и последице кретања 

литосферних плоча (вулканизам, земљотреси, набирање и 

раседање); 

- разликује хипоцентар и епицентар и наведе трусне зоне у 

свету и у Србији; 

- наведе поступке које ће предузети за време земљотреса ; 

- опише процес вулканске ерупције и њене последице; 

- помоћу фотографија или узорка стена разликује основне 

врсте стена, описује њихов настанак и наводи примере за 

њихово коришћење; 

- помоћу карте, цртежа и мултимедија објашњава настанак 

планина и низија и разликује надморску и релативну висину; 

- разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

- наведе примере деловања човека на промене у рељефу (бране, 

насипи, копови);  

опише структуру атмосфере; 

 

 

 

 

 

 

Унутрашња 

грађа и рељеф 

Земље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постанак и унутрашња грађа 

Земље, литосферне плоче: кретање 

плоча, промена положаја 

континената. 

Вулканизам и земљотреси: 

елементи, настанак, зоне појава у 

свету и Србији, последице и шта 

радити у случају земљотреса. 

Стене: магматске, седиментне, 

метаморфне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постанак рељефа процесима 

набирања и раседања, планине, 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

Биологија 
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- наведе временске промене које се дешавају у тропосфери 

(ветрови, падавине, облаци, загревање ваздуха...); 

- разликује појам времена од појма клима; 

- наведе климатске елементе и чиниоце и основне типове 

климе; 

- графички представи и чита климатске елементе 

(климадијаграм) користећи ИКТ; 

- користи дневне метеоролошке извештаје из медија и планира 

своје активности у складу са њима; 

 

Ваздушни 

омотач земље 

6 низије, надморска и релативна 

висина. 

Обликовање рељефа дејством воде 

(радом река, таласа, леда, 

растварање стена) и ветра. 

Човек и рељеф (позитивни и 

негативни утицаји).  

 

 - наводи примере утицаја човека на загађење атмосфере и 

предвиђа последице таквог понашања; 

- наводи примере о утицају атмосферских непогода на човека 

(екстремне температуре и падавине, град, гром, олуја); 

- уочава и разликује на географској карти океане, већа мора, 

заливе и мореузе; 

- наведе и опише својства морске воде; 

- помоћу карте прави разлику између речне мреже и речног 

слива; 

- наведе и опише елементе реке (извор, ушће, различити 

падови на речном току); 

- разликује типове језерских басена према начину постанка; 

- наведе узроке настанка поплава и бујица и објасни последице 

њиховог дејства; 

- наведе поступке које ће предузети за време поплаве и након 

ње; 

- наведе примере утицаја човека на загађивање вода и предвиђа 

последице таквог понашања; 

  Атмосфера (састав, структура и 

значај). 

Време и клима: климатски елементи 

и појаве (температура, притисак, 

влажност ваздуха, падавине, 

облачност, ветар). 

Климатски чиниоци, основни 

типови климе. 

Човек и клима (атмосферске 

непогоде, утицај човека на климу 

 

- помоћу карте повеже климатске услове са 

распрострањеношћу живог света на Земљи; 

- помоћу карте наведе природне зоне и карактеристичан живи 

свет у њима; 

- опише утицај човека на изумирање одређених биљних и 

животињских врста; 

- наведе примере за заштиту живог света на Земљи. 

Биљни и 

животињски 

свет на Земљи 

 

4 Распростирање биљног и 

животињског света на Земљи. 

Угроженост и заштита живог света. 

Биологија 

 

Ликовна 

култура 
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16.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе географије у VI разреду основне школе је да ученици усвоје знања и природногеографским и друштвеногеографским 

објектима , појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. 

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, 

умења и ставове према светским и националним вредностима и постигнућима. 

 

ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

УВОД  

 

 

1 
Увод у програмске садржаје 

 Ученик сазнаје шта ће се учити у току школске године. 

Упознаје технике, поступке и методе учења који ће се 

примењивати код усвајања садржаја у географији у току 

школске године. 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

 

8 Воде на Земљи 

 

 

Биљни и животињски свет на Земљи 

Историја 

 

 

Биологија 

Ученик описује основне одлике и распрострањеност вода 

на Земљи, као и њихов значај.  

 

Распознаје биљни и животињски свет, њихову 

хоризонталну и вертикалну распрострањеност и значај 

биљака и животиња за човека.  

СТАНОВНИШТВ

О И НАСЕЉА НА 

ЗЕМЉИ 

 

 

 

 

5 Екумена (број становника на Земљи, 

густина насељености, природни 

прираштај) 

Миграције становништва (узроци, 

врсте и последице) 

Насеља (врсте, типови, повезаност 

насеља, конурбације и мегалополиси) 

 Историја 

 

Математика  

 

Познаје основне појмове о становништву и насељима и 

уочава њихов пространи распоред.  

Ученик зна одлике становништва, врсте и типове насеља. 

Разликује и објашњава кретање становништва и његове  

структуре.  

Објашњава утицај природних и друштвених фактора на 

развој и размештај становништва и насеља.  

ГЕОГРАФСКА 

СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

3 Природна и географска средина. 

 

Привреда: подела на привредне 

делатности и гране. Утицај појединух 

друштвених фактора на развој 

привреде. 

Историја  

 
Ученик дефинише појам привреде и препознаје привредне 

делатности и привредне гране.  

Објашњава утицај природних и друштвених фактора на 

развој и размештај привреде и привредних делатности. 
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РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

 

 

 

52 Опште географске одлике Европе 

Државе на Балканском полуострву 

Државе на Апенинском полуострву 

Државе на Пиринејском полуострву 

Географски преглед осталих држава 

Јужне Европе (Андора, Монако, 

Ватикан, Сан Марино, Малта). 

Средња Европа 

Државе Средње Европе 

Западна Европа 

Државе Западне Европе 

Северна Евопа 

Државе Северне Европе 

Источна Европа 

Државе Источне Европе 

Историја 

 

Биологија 

 

Математика  

Именује континент и препознаје његове основне 

привредне и друштвене одлике.  

Описује привредне и друштвене одлике континента и 

наводи његове географске регије. 

Обајашњава географске везе и законитости у Европи и уме 

да издвоји географске регије. 

Ученик уочава постојеће разлике у степену развијености 

привреде држава Европе, као и природних богастава и 

нивоа развијености њихових привредних делатности. 

Ученик зна да су државе Европе међусобно различите и да 

су у свакој од њих заступљене различите привредне 

делатности и гране специфичне за ту земљу. 

Ученик уочава неопходност сарадње земаља у региону и 

шире.  

Уме да  на географској карти покаже државе Европе. 

 

16.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе географије у VII разреду основне школе је да ученици стекну базичну језичку и научну писменост, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност 

за учење, као и да упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и 

односе. Такође, битноје и да развију географску писменост и географски начин размишљања, свести и одговорности према свом 

завичају, држави, континенту и свету као целини. 

 

ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

УВОД  

 

 

1 
Сврха, циљеви, задаци и програмски 

садржаји регионалне географије 

ваневропских континената. 

 Ученик сазнаје шта ће се учити у току школске године. 

Упознаје технике, поступке и методе учења који ће се 

примењивати код усвајања садржаја у географији у току 

школске године. 
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ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

АЗИЈЕ  

 

 

 

21 Основни географски подаци о 

континенту, природногеографске и 

друштвеноекономске одлике 

континента. 

Природна богаства, привреда и 

регионална и политичка подела 

континента. 

Географска обележја Југозападне Азије. 

Географска обележја Јужне Азије. 

Географска обележја Југоисточне Азије. 

Географска обележја Средње Азије. 

Географска обележја Источне Азије 

Историја 

Математика  

Биологија 

Ученик може да именује континент и да преопзна његове 

основне, природне и друштвене одлике. 

Уме да на географској карти света одреди положај Азије у 

свету. 

Познаје саобраћајно-географски положај Азије. 

Уме да издоји географске регије. 

Одређује на географској карти природне границе Азије. 

Одређује на географској карти државе са којима се Азија 

граничи. 

Анализира самостално и у групи позитивне околности 

положаја у фуннкцији привредног развоја Азије. 

  

ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

АФРИКЕ 

 

 

 

 

 

14 Основни географски подаци о 

континенту, природногеографске и 

друштвеноекономске одлике 

континента. 

Природна богаства, привреда и 

регионална и политичка подела 

континента. 

Географска обележја Северне Африке 

Географска обележја Источне Африке. 

Географска обележја Западне Африке. 

Географска обележја Јужне Африке. 

 Историја 

Математика  

Биологија 

 

Ученик може да именује континент и да препозна његове 

основне, природне и друштвене одлике. 

Ученик уме да опише природне и друштвене одлике 

континента и наводи његове географске регије. 

Објашњава климатске елементе и факторе који утичу на 

климу Африке. 

Може да наброји ветрове који дувају у Африци. 

Објашњава распоред падавина у Африци. 

Разликује и објашњава климатске области и типове климе 

у Африци. 

Може да наброји реке које припадају појединим сливовима 

Африке. 

 Наведе притоке  највећих  река Африке. 

Наводи градове који се налазе близу одрђених река. 

Објашњава постанак, поделу, размештај и значај језера. 

Познаје простирање, значај и заштиту биљног и 

животињског света у Африци. 

Познаје опште одлике и размештај националних паркова у 

Африци. 

Туризам Африке. 
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ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СЕВЕРНЕ 

АМЕРИКЕ 

 

 

 

 

12 Основни географски подаци о 

континенту, природногеографске и 

друштвеноекономске одлике континента. 

Природна богаства, привреда и 

регионална и политичка подела.  

Државе Северне Америке: САД и Канада 

(географски положај, границе и 

величина). Основне природногеографске 

и друштвеноекономске одлике. 

 

Историја  

 

Биологија 

 

Математика  

Ученик може да именује континент и да препозна његове 

основне, природне и друштвене одлике. 

Ученик уме да опише природне и друштвене одлике 

континента и наводи његове географске регије. 

Ученик зна границе Северне Америке и Канаде. 

Познаје простирање, значај и заштиту биљног и 

животињског света Северне Америке и Канаде. 

Разликује и објашњава климатске области и типове 

климеСеверне Америке и Канаде 

 

ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРЕДЊЕ 

АМЕРИКЕ 

 

 

 

3 Основни географски подаци о 

континенту, природногеографске и 

друштвеноекономске одлике континента. 

Природна богаства, привреда и 

регионална и политичка подела.  

Државе Средње Америке: Мексико 

(географски положај, границе и 

величина). Основне природногеографске 

и друштвеноекономске одлике. 

 

Историја 

 

Биологија 

 

Математика  

Ученик може да именује континент и да препозна његове 

основне, природне и друштвене одлике. 

Ученик уме да опише природне и друштвене одлике 

континента и наводи његове географске регије. 

Ученик зна границе Средње  Америке и Мексика. 

Познаје простирање, значај и заштиту биљног и 

животињског света Средње Америке и Мексика. 

Ученик зна о староседеоцима Средње Америке и Мексика. 

 

 

ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

ЈУЖНЕ 

АМЕРИКЕ 

9 Основни географски подаци о 

континенту, природногеографске и 

друштвеноекономске одлике континента. 

Природна богаства, привреда и 

регионална и политичка подела.  

Државе Јужне Америке: Бразил и 

Аргентина (географски положај, границе 

и величина). Основне 

природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

Историја  

 

Биологија 

 

Математика 

Описује положај Јужне Америке.  

Описује природне одлике Јужне Америке. 

Ученик зна границе Јужне Америке, Бразила и Аргентине, 

њихове главне градове, реке и језера. 

Зна да наброји туристичка места и објекте. 

Анализира становништво са аспекта густине насељености, 

природни прираштај, структуре становништва и миграције. 

 Ученик описује најзначајнија природна богаства и ресурсе. 

ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

АУСТРАЛИЈЕ 

И ОКЕАНИЈЕ 

6 Основни географски подаци о 

континенту, природногеографске и 

друштвеноекономске одлике 

континента. 

Природна богаства, привреда и 

регионална и политичка подела.  

Државе Северне Америке: Нови Зеланд 

(географски положај, границе и 

Историја  

Биологија 

Математика 

Учи о староседеоцима Аусталије, пре доласка Европљана.  

Уме да опише географски положај и природне одлике 

Аустралије. 

Зна поделу Аустралије на територијалне целине. Биљни и 

животињски свет Аустралије. 
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величина). Основне 

природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

АРКТИКА 

2 Основни географски подаци: откриће и 

истраживања Арктика, име, географски 

положај и вечичина. Природна и 

економска обележја. 

Историја  

Биологија 

 

Описује природне и друштвене одлике Арктика, и наводи 

његове географске карактеристике. 

Животињски свет Арктика. 

ОПШТЕ 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

АНТАРКТИКА 

2 Основни географски подаци: откриће и 

истраживања Антарктика, име, 

географски положај и вечичина. 

Природна и економска обележја. 

Историја  

Биологија 

 

Описује природне и друштвене одлике Антарктика  и 

наводи његове географске карактеристике. 

Животињски свет Антарктика. 

СВЕТ КАО 

ЦЕЛИНА 

2 Савремени политичкогеографски 

процеси у свету. Неоколонијализам, 

интерграције и глобализам. 

Формирање политичке карте света. 

Историја 

Биологија 
Ученици су оспособљени да прате друштвене и економске 

промене у свету као целини. 

 

16.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 

Циљ настава географијеу VIII разреду основне школе је да ученицима пружи знања и објашњења о географским појавама, објектима и 

процесима на територији наше државе и Републике Црне Горе. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика настава 

географије омогућава тумачење и разумевање сложених друштвеногеографских промена и процеса у нашој држави, на Балканском 

полуострву, Европи и свету. 

 

Задаци наставе географије су вишеструки и њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, 

умења и ставове према националним вредностима и достигнућима. 

Кроз наставу географије ученици треба да: 

− одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету; 

− овладају елементарним знањима о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима на 

територији Републике Србије и Републике Црне Горе; 

− схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције природних појава, процеса и човека; 

− упознају природне лепоте и културну баштину наше земље; 

− повезују знања из географије са знањима из сродних наставних предмета; 
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− схватају потребу и значај очувања природе и природних ресурса; 

− развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група 

и да доприносе друштвеној кохезији; 

− подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 

− користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима; 

− да се оспособљавају да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке; 

− развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски; 

− да се обуче техникама тимског/групог рада и групног одлучивања; 

− да се оспособе за континуирано образовање и самообразовање. 

 

Ученици треба да: 

− стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава 

− стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава 

− се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу 

општем развоју и напретку човечанства 

− разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, минералних 

сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго) 

− развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним срединама у 

свету; 

− упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу 

− развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље стручно 

оспособљавање 

− оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу лакшег 

савладавања наставног градива и оспособљавања за самостални рад. 

 

ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

УВОД У 

ПРОГРАМСКЕ 

САДРЖАЈЕ 

1 
- Садржај изучавања географије у 

осмом разреду. 

- Начин, поступци и методе учења. 

 Ученик сазнаје шта ће се учити у току школске године. 

Упознаје технике, поступке и методе учења који ће се 

примењивати код усвајања садржаја у географији у току 

школске године. 
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ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА Р. 

СРБИЈЕ 

 

 

 

2 Географски положај, границе и 

величина Републике Србије. 

 

Историја 

 

Математи

ка  

Ученик може да објасни  значење појмова: 

* географски положај земље 

* математички положај Србије 

* економско-географски положај Србије 

 * војностратегијски положај  Србије 

Уме да на географској карти света одреди положај 

Србије  на Балкану и у Европи. 

Познаје саобраћајно-географски положај Србије. 

Препознаје територијалну повезаност Србије са осталим 

државама у Европи и у региону. 

Објашњава сложеност и повољност географског 

положаја Србије. 

Одређује на географској карти природне и вештачке 

границе Србије. 

Одређује на географској карти државе са којима Србија 

се граничи. 

Препознаје три административне целине Србије. 

Анализира самостално и у групи позитивне околности 

положаја у фуннкцији привредног развоја Србије. 

 

 

 

ПРИРОДНЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

 

 

 

27 Постанак и еволуција главних 

рељефних целина. 

Панонска рељефна целина 

Панонска низија: географски положај, 

простирање, подела, одлике и значај. 

Јужни обод Панонског басена: 

географски положај, простирање, 

основне одлике, подела и значај. 

Планинска рељефна целина 

Географски положај, основне одлике, 

подела и значај. 

Родопска маса: географски положај, 

подела, одлике и значај. 

Западна зона веначних планина. 

Географски положај, подела, одлике и 

значај: Динарске планине, Прокле-

тијске планине, Шарске планине, 

Биологија 

 

Ликовна 

култура 

 

Математи-

ка 

 

Информа-

тика и 

рачуна-

рство  

Активирање постојећих знања и усвајање нових знања о 

основним природним одликама и специфичностима 

Србије. 

-   Упознавање основних      одликарељефа наше земље. 

Ученик може да објасни  како је текао процес геолошког 

развоја копна наше земље. 

Дефинише рељеф као елеменат природне средине. 

Уочава три природно-географске области, односно 

велике регије Србије. 

Препознаје и именује географски положај, простирање, 

подела, одлике и значај Панонске низије и јужног обода 

Панонског басена. 

Зна географски положај, простирање, подела, одлике и 

значај Планинске целине. 

 Објашњава климатске елементе и факторе оји утичу на 

климу Србије. 

Зна како се мења клима и од чега та промена зависи. 
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Старовлашко-рашке планине, Копао-

ничка група планина, Косовска и 

Метохијска котлина, Шумадијске 

планине, Рудне и флишне планине. 

Источна зона веначних планина. 

Карпатско-балканске планине: 

географски положај, подела, одлике и 

значај. 

Клима: 

Климатски елементи и фактори: 

Климатске области, типови климе и 

њихове одлике 

Воде Србије: 

Реке црноморског слива: економски и 

саобраћајни значај, загађеност и 

заштита. 

Реке јадранског и егејског слива: 

економски и саобраћајни значај, зага-

ђеност и заштита. 

Jезера: постанак, подела, значај, 

загађеност и заштита. 

 Термоми.нералне воде: постанак, 

размештај, значај и искоришћавање. 

Земљиште: основни типови, одлике, 

значај и заштита. 

Биљни и животињски свет: 

простирање, значај и заштита. 

Национални паркови Републике 

Србије: размештај и опште одлике. 

Може да наброји ветрове који дувају у нашој земљи. 

Објашњава распоред падавина у нашој земљи. 

Разликује и објасни климатске области и типове климе. 

Зна одлике појединих типова климе. 

Зна каква загађења ваздуха могу бити и како се спроводи 

заштита ваздуха. 

Разликује речни слив од речног система. 

Може да наброји реке које припадају Јадранском, а које 

Егејском сливу. 

 Наведе притоке наших највећих река. 

Наводи градове који се налазе близу одрежених река 

 Наводи  хидрографске објекте који се налазе код 

појединих градова. 

Зна шта су термоминералне воде, њихов постанак, 

размештај и значај. 

Зна како се проводи заштита вода од загађивања. 

Објашњава постанак, поделу, размештај и значај језера. 

Зна основне типове земљишта у нашој земљи. 

Познаје одлике, значај и заштиту земљишта. 

Познаје простирање, значај и заштиту биљног и 

животињског света у нашој земљи. 

Познаје опште одлике и размештај националних паркова 

Србије. 
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СТАНОВНИШТ

ВО И НАСЕЉА 

 

 

 

 

9 Становништво: основне одлике (број, 

густина насељености, природно кре-

тање). 

Народи и етничке заједнице 

Републике Србије. 

Структура становништва (биолошка, 

национална, културно-образовна, 

социо-економска, верска) 

Миграције становништва (узроци и 

последице). 

Срби ван граница наше земље. 

Насеља: подела, размештај и 

перспективе развоја. 

Београд - главни град Републике 

Србије 

Историја 

 

Биологија 

 

Информа-

тика и 

рачуна-

рство 

 

Математи-

ка  

Ученик сазнаје основне одлике становништва и насеља у 

Србији 

Идентификовање крупних промена  у трансформацији 

становништва Србије. 

Може да објасни разлику у густини насељености између 

појединих делова Србије. 

Одређује границе високонаталитетних и 

нисконаталитетних подручја Србије. 

Зна основне факторе депопулације у селима и градовима 

Србије. 

Препознаје  национални састав становништва у Србије. 

Разуме  полну и старосну структуру, образовни ниво 

становништва. 

Зна општу етничкиу карту наше земље. 

Објашњава разлоге масовне миграције пољопривредног 

становништва из села у градове. 

Објашњава узроке миграција. 

Уочава различите врсте насеља и може да објасни 

њихове разлике. 

Зна поделу села по положају и по распореду кућа. 

Препознаје типове градова у Србији.  

Објашњава основне одлике града Београда. 

 

 

ПРИВРЕДА 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

 

 

 

15 
Основне одлике и подела привреде. 

Пољопривреда 

 

 

Гране пољопривреде 

 

Енергетика 

Рударство 

Индустрија 

Тешка индустрија 

Историја 

 

Биологија 

 

Математи-

ка  

Ученик може да одговори на питање шта је привреда и на 

које делатности се дели. 

Разуме  појам пољопривреде, природне и друштвене 

услове за развој, мере за унапређивање, приоритете 

развоја и значај. 

Стиче основна знања о земљорадњи, повртарству, 

воћарству, виноградарству, сточарству, лову и риболову, 

шумарству. 

Описује значај енергетике, поделу и налазишта 

енергетских извора, производње и потрошње енергије. 

Стиче знање о рударству, појаву и значај руда, налазишта 

руда метала и неметала. 

Познаје појам и поделу индустрије, повезаност са 

осталим привредним делатностима. 
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Електроиндустрија, хемијска 

индустрија и индустрија неметала и 

грађевинског материјала. 

Лака индустрија 

Саобраћај 

Трговина 

Туризам 

Препознаје основне информације о црној и обојеној 

металургији, размештају и значају тешке индустрије. 

Поседује основна знања о електроиндустрији, хемијској 

индустрији и индустрији неметала и грађевинског 

материјала. 

Зна поделу лаке индустрије, територијални размештај и 

значај. 

Описује  поделу саобраћаја, најважније саобраћајнице, 

услове и перспективе развоја. 

Препознаје појам, поделу и услове за развој туризма, 

туристичке регије и центри и привредни значај туризма. 

 

 

ЗАВИЧАЈНА 

ГЕОГРАФИЈА 

 

 

 

7 
Географски положај, величина. 

Простирање завичаја у оквиру 

Републике Србије. 

Природне одлике завичаја. 

Врсте и изглед насеља. 

Становништво. 

 

Главне привредне делатности и гране. 

 

Перспективе развоја 

 

Биологија 

 

Историја  

 

Ликовна 

култура 

 

Музичко 

васпитање 

Описује положај своје општине и округа. 

Набраја  важне саобраћајнице свог завичаја 

Описује природне одлике свог краја. 

Зна да наброји туристичка места и објекте. 

Способан је да нацрта контурне карте краја са речном 

мрежом, а задим да их попуњава појединим елементима 

из географских садржаја које изучава. 

 Анализирастановништво са аспекта густине 

насељености, природни прираштај, структуре 

становништва и миграције. 

Објашњава  главне привредне делатности и гране свог 

краја. 

Објашњава које су перспективе развитка места, општине 

и краја 

 

 

 

СРБИ ВАН 

ГРАНИЦА 

СРБИЈЕ 

 

 

3 Срби у суседним државама: БИХ, 

Црна Гора, Хрватска, Мађарска, 

Румунија, Бугарска, Албанија. 

Основне географске одлике у којима 

живе Срби. 

Срби у дијаспори: број и 

територијални размештај: Европа и 

ваневропски континенти; везе са 

земљом матицом. 

Историја  Одређује просторн размештај Срба у окружењу. 

Објашњава одлике геопростора у којима живе. 

Разуме  значај успостављања чвршћих веза са матицом. 

Препознаје напоре и начине очувања националног 

интегритета. 

Разуме значај повезивања са дијаспором. 

Сагледава разлоге окупљања у локалне заједнице. 

Сагледава потребу Србије за деловањем у циљу 

повезивања  са дијаспором. 
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СРБИЈА У 

САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИ-

ЈСКИМ 

ПРОЦЕСИМА 

 

 

4  

Значај интеграцијских процеса у  

 

 

 

 

Европи и савременом свету. 

С 

 

 

арадња наше земље са другим 

државама и међународним организа-

цијама. 

Историја  Ученик упознаје значај интеграцијских процеса у Европи и 

савременом свету. 

Упознаје значај политичке, економске, културно-

просветне и научно-технолошке сарадња наше земље са 

другим државама и међународним организацијама. 

Објашњава појам интеграција и глобализација. 

Разуме значај међународних организација у очувању 

светског мира. 

Препознаје значај ЕУ у стварању јединственог европског 

животног простора. 

Зна које кораке предузима Србија ка евроинтеграцијама. 

Обележава на карти имена држава ЕУ. 

Препознаје значај посредовања у светским економским, 

финансијским и политичким токовима. 

 

Начин остваривања програма наставе географије у основној школи :  

Програм ће се остваривати током школске године у просторијама школе  намењеним за наставу географије. Током наставе користиће се 

различита наставна средства у виду: географских карти, атласа, графикона,  дијаграма,  рачунара, power point prezentacija, пројектора... 

Водиће се рачуна да се ученицима на што занимљивији начин приближи настава географије да би што лакше усвојила нова знања.  

16.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 

16.5.1. РАЗРЕД : Пети 

 

Наставне теме Назив наставне јединице 

УВOД Предмет, подела и значај географије 

ВАСИОНА И ЗЕМЉА 

Васиона и васионска тела 

Сунчев систем 

Земља као део Сунчевог система 

Месец - Земљин сателит 

Облик и величина Земље 

Распоред копна и мора на Земљи - континенти, океани, глобус 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Географска мрежа 

Географска ширина и географска дужина 

Географска карта 
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Математички елементи карте 

Географски елементи карте и њихово представљање на карти 

Мерење на карти и оријентација карте 

Географска карта 

Географска карта 

ЗЕМЉИНА КРЕТА 

Ротација Земље и њене последице 

Сунца и локално време 

Револуција Земље и њене последице  

Земљина кретања 

УНУТРАШЊА ГРАЂА И 

РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

Врсте стена на Земљи 

Врсте стена на Земљи 

Литосферне плоче: кретање плоча 

Литосферне плоче: кретање плоча 

Вулканизам и земљотреси 

Рељеф:планине и равнице 

Рељеф:планине и равнице 

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила  

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила 

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила 

Унутрашња грађа и рељеф земље 

ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ  

Атмосфера: састав, структура, значај 

Време: метеоролошки елементи и појаве, прогноза времена. 

Атмосфера, време 

Клима: климатски чиниоци, основни типови климе 

Загађивање атмосфере:озонске рупе. Утицај атмосфере на биљни и 

животињски свет 

Научили смо у петом разреду ... 

16.5.2. РАЗРЕД : Шести 

 

Теме:  

 

Биљне заједнице на земљи.  

Привреда: подела на привредне делатности и гране.  
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Основни географски подаци о континенту Европе.  

Друштвено-економске одлике становништва Европе.  

Природно-географске карактеристике Средње Европе.  

Друштвено-економске карактеристике Средње Европе.  

Природно-географске карактеристике Западне Европе.  

Природно-географске карактеристике Источне Европе 

16.5.3. РАЗРЕД : Седми 

 

Циљ и задаци наставе : усвајање основних садржаја из географије 

 

Теме:  

 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. 

Природно географске карактеристике Јужне Америке.  

Демографска обележја и економске карактеристике Аустралије.  

Откриће и истраживање поларних области. 

16.5.4. РАЗРЕД : Осми 

 

Р.бр. 

наст. 

теме 

Назив наставне јединице 

1. Како да учимо географију ... 

2. 
Географски положај, границе и величина Републике Србије 

Постанак и територијални распоред главних рељефних целина 

3. 

 

Панонска низија 

Српско-македонска маса (положај, простирање и значај) 

Карпато-Балканиди (положај, подела, одлике и значај) 

Планински рељеф Србије - природно географске одлике 

Клима Србије: климатске  области и типови климе 
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16.6. ДОДАТНА НАСТАВА 

16.6.1. РАЗРЕД : Пети 

УВOД Предмет, подела и значај географије 

ВАСИОНА И ЗЕМЉА 

Васиона и васионска тела 

Сунчев систем 

Земља као део Сунчевог система 

Месец - Земљин сателит 

Облик и величина Земље 

Распоред копна и мора на Земљи - континенти, океани, глобус 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Географска мрежа 

Географска ширина и географска дужина 

Географска карта 

Математички елементи карте 

Географски елементи карте и њихово представљање на карти 

Реке црноморског слива (основне одлике и економски значај) 

Реке јадранског и егејског слива ( основне одлике и економски значај) 

Језера и термоминералне воде 

Биљни и животињски свет (распрострањеност и значај) 

Заштита природе у Србији 

Природне одлике Србије 

7. 

Структуре становништва у Србији 

Миграције становништва (врсте, узроци и последице) 

Насеља у Србији (генеза, подела и значај) 

Насеља у Србији - одлике и значај 

Становништво и насеља  Србије 

2. 

 

Основне одлике и подела привреде у Србији 

Пољопривреда и шумарство Србије 

Индустрија Србије: основне одлике подела и значај 

Рударство и Енергетика Србије - одлике и привредни значај 

Рударство и Енергетика Србије - одлике и привредни значај 

Индустрија Србије - размештај и привредни значај 

Саобраћај Србије (подела, мрежа, услови и перспективе развоја) 

Трговина и туризам Србије 

Привреда Србије 

3. 
Геогафски положај, величина и простирање завичаја 

Становништво, насеља, привреда и перспективе развоја 

4. Срби у суседним државама 

5. 
Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету 

Србија у савременим интеграцијским процесима 

6. Садржаји обрађени у току школске године 



325 
 

Мерење на карти и оријентација карте 

Географска карта 

Географска карта 

ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 

Ротација Земље и њене последице 

Сунца и локално време 

Револуција Земље и њене последице  

Земљина кретања 

УНУТРАШЊА ГРАЂА И РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

Врсте стена на Земљи 

Врсте стена на Земљи 

Литосферне плоче: кретање плоча 

Литосферне плоче: кретање плоча 

Вулканизам и земљотреси 

Рељеф:планине и равнице 

Рељеф:планине и равнице 

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила  

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила 

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила 

Унутрашња грађа и рељеф земље 

ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ  

Атмосфера: састав, структура, значај 

Време: метеоролошки елементи и појаве, прогноза времена. 

Атмосфера, време 

Клима: климатски чиниоци, основни типови климе 

Загађивање атмосфере:озонске рупе. Утицај атмосфере на биљни и животињски свет 

Научили смо у петом разреду ... 

 
16.6.2. РАЗРЕД : Шести 

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 
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16.6.3. РАЗРЕД : Седми 
 

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. 

 

16.6.4. РАЗРЕД : Осми 
 

Направимо план рада .... 

Геостратешки положај Републике Србије 

,,КОРИДОР 10,, - умемо ли да користимо ? 

Балканско полуострво 

Геолошка прошлост (морфологија рељефа) 

Особености природних целина у Србији 

Панонско море и Карпатска пречага - пројекција филма 

Палеовулканизам на Балкану 

Транзиција привреде у Србији 

Перспективе развоја пољопривреде 

Пољопривредна производња (power point презентација) 

Енергетски потенцијали Србије 

Рударство и металургија 

Тешка индустрија Србије 

Лака индустрија Србије 

Саобраћај и трговина 
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17. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Физика 

17.1. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци предмета : Упознавање физике као науке, развој научне писмености, запажања и закључивања 

 

Компетенције које развија : научнаи технолошка компетенција 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1. Увод 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Мерењ

е 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

Физика као природна наука и методе којима се 

она служи  

Физичке појаве и физичка тела 

 

 

 

 

 

Основне и изведене физичке величине и 

њихове јединице. Међународни систем 

мера.  

− Мерење дужине, запремине и времена. 

Појам средње вредности мерене величине 

и грешке при мерењу. Мерни 

инструменти.  

Демонстрациони огледи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

5.р. 

Физика 6.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик треба да: 

Користи мерни уређај, одређуује вредност најмањег 

подеока и очита измерену вредност 

Зна основне мерне јединице; 

Зна правила за исправно мерње и мери дужину, 

запремину, време 

Уме да користи важније изведене јединице Si 

система; 

Туристички потенцијали Србије 

Како да упознамо завичај ... 

Мој завичај 

Мој завичај 

Европска Унија - јединствено тржиште 

Пут Србије ка ЕУ ... 

Сумирамо резултате .... 
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3. 

Кретање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Мерење дужине (метарска трака, лењир), 

запремине (балон, мензура) и времена 

(часовник, хронометар, секундметар). 

Приказивање неких мерних инструмената 

(вага, термометри, електрични 

инструменти). 

Лабораторијске вежбе. 

− Мерење димензија малих тела лењиром са 

милиметарском поделом.  

− Мерење запремине чврстих тела 

неправилног облика помоћу мензуре.  

 

− Кретање у свакодневном животу. 

Релативност кретања.  

− Појмови и величине којима се описује 

кретање (путања, пут? време, брзина, 

правац и смер кретања).  

− Подела кретања према облику путање и 

брзини тела. Зависност пређеног пута од 

времена код равномерног праволинијског 

кретања.  

− Променљиво праволинијско кретање. 

Средња брзина.  

− Систематизација и обнављање градива.  

Демонстрациони огледи. Кретање куглице по 

Галилејевом жљебу. Кретање мехура ваздуха 

(или куглице) кроз вертикално постављену 

дугу провидну цев са течношћу 

 

− Одређивање средње брзине 

променљивог кретања тела и сталне 

брзине равномерног кретања помоћу 

стаклене цеви са мехуром. 

Систематизација и обнављање градива.  

− Мерење еластичне силе при истезању и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

5.р. 

Физика 6.р. 

Тио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 5 

разред 

 

 

 

 

Зна да користи префиксе кило и мили; 

Зна шта је грешка при мерењу и како се одређује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик треба да:  

− усвоји основне представе о механичком 

кретању;  

− упозна величине које карактеришу равномерно 

праволинијско кретање (пут, временски 

интервал, брзина) и средњу брзину као 

карактеристику променљивог праволинијског 

кретања;  

− уме да израчунава сталну брзину;  

− користи јединицу за брзину у СИ систему 

− уме да препозна врсту кретања према облику 

путање 

− уме да препозна равномерно кретање 

− уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или 

протекло време ако су му познате друге две 

величинеуме да препозна убрзано 

Ученик треба да:  

− на основу појмова узајамног деловања тела 

(одбијања, привлачења, деформације, промене 

кретања) схвати силу као меру узајамног 

деловања тела која се одређује интензитетом, 
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4. Сила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

сабијању опруге.  

− Калибрисање еластичне опруге и мерење 

тежине тела динамометром.  

 

− Узајамно деловање два тела у непосредном 

додиру и последице таквог деловања: 

покретање, заустављање и промена брзине 

тела, деформација тела (истезање, 

сабијање, савијање), трење при кретању 

тела по хоризонталној подлози и отпор при 

кретању тела кроз воду и ваздух.  

− Узајамно деловање два тела која нису у 

непосредном додиру (гравитационо, 

електрично, магнетно). Сила као мера 

узајамног деловања два тела, правац и 

смер деловања.  

− Процена интензитета силе 

демонстрационим динамометром.  

− Сила Земљине теже (тежина тела).  

− Систематизација и обнављање градива.  

− Демонстрациони огледи. Истезање и 

сабијање еластичне опруге. Трење при 

клизању и котрљању. Слободно падање. 

Привлачење и одбијање наелектрисаних 

тела. Привлачење и одбијање магнета. 

 

−  Инертност тела. Закон инерције (Први 

Њутнов закон механике) 

− Маса тела на основу појма о инертности и 

о узајамном деловању тела 

− Маса и тежина као различити појмови 

− Мерење масе тела вагом 

− Густина тела. Одређивање густине чврстих 

тела 

− Маса и густина 

 

 

 

 

 

Физика 6. 

Разред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

6.разред 

Математика 

5. разред 

правцем и смером и мери динамометром;  

− уме да измери силу динамометром; користи 

јединецу силе у СИ систему 

− уме да препозна гравитациону силу и силу трења 

које делују на тела која мирују или се крећу 

равномерно 

− уме да препозна смер деловања магнетне и 

електростатичке силе 

− уме да препозна еластичну силу, силу потиска и 

особине инерције 

зна основне особине гравитационе и еластичне силе, 

и силе потиска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик треба да:  

− усвоји појам масе и тежине и прави разлику 

између њих;  

− зна да се маса тела мери вагом;  

− уме да одреди густину чврсих тела и густину 

течности мерењем њене масе и запремине;  

− користи јединицу густине и масе у СИ систему 

-  разуме и примењује концепт густине 
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5. Маса и 

густина  

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Притисак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

− Одређивање густине чврстих тела 

правилног облика 

Одређивање густине течности мерењем њене 

масе и запремине 

 

− Притисак чврстих тела 

− Притисак у мирној течности, 

хидростатички притисак 

− Хидростатички притисак, спојени судови 

− Хидростатички притисак 

− Атмосферски притисак, Торичелијев оглед, 

барометри 

− Атмосферски притисак, зависност 

атмосферског притиска од надморске 

висине 

− Паскалов закон и његова примена 

Направи “свој барометар” 

 

 

 

 

Ученик треба да:  

− зна шта je притисак чврстих тела и од чега 

зависи 

− усвоји појам притиска и уме да одреди притисак 

чврстих тела;  

− схвати да се спољашњи притисак у течностима и 

гасовима преноси подједнако у  свим правцима;  

− разуме Паскалов закон;  

− схвати значај и примену спојених судова;  

− разуме атмосферски притисак;  

− користи јединицу притиска у СИ систему 

− зна да хидростатички притисак зависи од висине 

стуба флуида 

разуме и примењује концепт притиска у флуидима 

 

17.2. СЕДМИ РАЗРЕД 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1. Сила и 

кретање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Обнављање дела градива из шестог разреда 

које се односи на  равномерно праволинијско 

кретање, силу као узрок промене стања тела  и 

инертност тела. (0+2) 

− Сила као узрок промене брзине тела. Појам 

убрзања. (1+1) 

− Успостављање везе између силе, масе тела и 

убрзања. Други Њутнов закон. (1+2) 

− Динамичко мерење силе. (0+1) 

− Равномерно променљиво праволинијско кре-

Математика 

5.р. 

Математика 

6.р. 

Математика 

7.р. 

Географија 

7.р. 

 

 

 

Знати основне појмове и величине којима се 

описује кретање тела (путања, пут, померај, 

брзина, убрзање);  

Разумети различите врсте кретања и знати да 

их опише;  

Да разликује скаларне величине од оних које су 

дефинисане интензитетом, правцем и смером;  

Користити јединице СИ система за 

одговарајуће физичке величине;  

Знати да примени стечена знања у 
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тање. Интензитет, правац и смер брзине и 

убрзања. (1+1) 

− Тренутна и средња брзина тела. (1+0) 

− Зависност брзине и пута од времена при 

равномерно променљивом праволинијском 

кретању. (2+2) 

− Графичко представљање зависности брзине и 

пута од времена код равномерно 

праволинијског кретања. Графичко 

представљање зависности брзине тела од 

времена код равномерно променљивог 

праволинијског кретања. (2+2) 

− Међусобно деловање два тела - силе акције и 

реакције. Трећи Њутнов закон. Примери. (1+1) 

− Систематизација  и обнављање градива. (0+2) 

− Демонстрациони огледи: Илустровање 

инерције тела помоћу папира и тега.  Кретање 

куглице низ Галилејев жљеб. Кретање тела под 

дејством сталне силе. Мерење силе 

динамометром. Илустровање закона акције и 

реакције помоћу динамометара и колица, 

колица са опругом и других огледа (реактивно 

кретање балона и пластичне боце). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање сталног убрзања при кретању 

куглице низ жљеб. (1) 

− Провера Другог Њутновог закона помоћу  

покретног телa (колица) или помоћу Атвудове 

машине. (1) 

−  Убрзање при кретању тела под дејством силе 

теже. Галилејев оглед. (1+0) 

− Слободно падање тела, бестежинско стање. 

Хитац навише и хитац наниже. (1+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свакодневним школским и ваншколским 

ситуацијама 

Приказивати релације једноставним 

формулама и графиком 

Користи на нивоу примене основне законе 

механике – Њутнове законе;  

Уме да изврши динамичко мерење силе;  

Уме правилно да примени Трећи Њутнов закон 

на једноставним примерима 

уме да примени односе између физичких 

величина које описују равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

уме да препозна врсту кретања према облику 

путање 

уме да препозна равномерно кретање 

разуме како односи сила утичу на врсту 

кретања  

уме да препозна убрзано кретање 

зна шта je механичко кретање и које га физичке 

величине описују 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик треба да:  

Стекне појам о гравитацији и гравитационом 

пољу и да разликује силу теже од тежине тела 

како би могао да разуме бестежинско стање 
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2.  Кретање 

под 

дејством 

силе теже. 

Сила трења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Равнотежа 

тела 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Силе трења и силе отпора средине (трење 

мировања, клизања и котрљања). Утицај ових 

сила на кретање тела. (2+2) 

− Систематизација и обнављање  градива. (0+2) 

− Демонстрациони огледи: Слободно падање 

тела различитих облика и маса (Њутнова цев, 

слободан пад везаних новчића…). Падање тела 

у разним срединама. Бестежинско стање тела 

(огледи са динамометром, с два тега и папиром 

између њих, са пластичном чашом која има 

отвор на дну и напуњена је водом). Трење на 

столу, косој подлози и сл. Мерење силе трења 

помоћу динамометра. 

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање убрзања тела које слободно 

пада. (1) 

Одређивање коефицијента трења клизања. (1) 

 

− Деловање две силе на тело дуж истог правца.  

(1+0) 

− Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент 

силе. Равнотежа полуге и њена применa. (2+2) 

− Сила потиска у течности и гасу. Архимедов 

закон и његовa применa. Пливање и тоњење 

тела. (2+2) 

− Систематизација и обнављање  градива. (0+1) 

Демонстрациони огледи:  Врсте равнотеже помоћу 

лењира или штапа. Равнотежа полуге. Услови 

пливања тела (тегови и стаклена посуда на води, 

Картезијански гњурац, суво грожђе у минералној 

води, свеже јаје у води и воденом раствору соли, 

мандарина са кором и без коре у води,  

Лабораторијска вежба 

 

 

 

 

 

Математика 

5.р. 

Математика 

8.р. 

Физика 6.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

6.р. 

Математика 

7.р. 

Математика 

8.р 

Физика 6. р. 

Хемија 7. р. 

 

 

 

тела;  

Зна да опише кретање тела под дејством силе 

Земљине теже (слободан пад и вертикалан 

хитац);  

Зна деловање силе трења при кретању тела 

(коефицијет трења, сила отпора средине) 

уме да препозна гравитациону силу и силу 

трења које делују на тела која мирују или се 

крећу равномерно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умети да слаже и разлаже силе;  

Познавати услове механичке равнотеже;  

Познавати принцип рада и примену простих 

машина (полуга);  

Користити равнотежу момента силе;  

Знати особине течности и гасова и разумети 

појмове притиск и потисак;  

Знати Архимедов закон и његову примену;  
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4. 

Механички 

рад и 

енергија, 

снага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одређивање густине чврстог тела применом 

Архимедовог закона. (1) 

 

− Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе 

трења. (2+1) 

− Квалитативно увођење појма  механичке 

енергије тела. Кинетичка енергија тела. 

Потенцијална енергија. Гравитациона 

потенцијална енергија тела. (2+2)  

− Веза између промене механичке енергије тела 

и извршеног рада. Закон о одржању механичке 

енергије. (1+1) 

− Снага. Коефицијент корисног дејства. (1+1) 

− Систематизација и обнављање  градива. (0+2) 

− Демонстрациони огледи: Илустровање рада 

утрошеног на савладавање силе трења при 

клизању тела по различитим подлогама, уз 

коришћење динамометра.  

− Коришћење потенцијалне енергије воде или 

енергије надуваног балона за вршење 

механичког рада.  

− Примери механичке енергије тела. Закон о одр-

жању механичке енергије (Максвелов точак). 

 

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање рада силе под чијим дејством 

сeтело креће по различитим подлогама. (1) 

2. Провера закона одржања механичке енергије 

помоћу колица. (1) 

 

− Топлотно ширење тела. Појам и мерење 

температуре. (1+1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

6.р. 

Математика 

7.р. 

Математика 

8.р. 

Математика 

4.р. 

Физика 6. Р. 

ТИО за 7. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одређивати густину чврстог тела применом 

Архимедовог закона;  

Знати да примени стечена знања у 

свакодневним ситуацијама 

уме да препозна када je полуга у стању 

равнотежепливање коцке  

− леда на води…). 

Ученик треба да:  

Разуме појмове рад, кинетичка енергија, 

потенцијална енергија, снага;  

Разуме везу између енергије и рада;  

Разуме да је рад силе једнак промени енергије;  

Зна да се укупна енергија у механици састоји 

од збира кинетичке и потенцијалне енергије;  

Зна да користи јединице рада енергије и снаге 

у СИ систему 

зна да кинетичка и потенцијална енергија 

зависе од брзине, односно висине на којој се 

тело налази 

уме да препозна појаве код којих се електрична 

енергија 

Ученик треба да:  

Зна да се укупна енергија тела састоји од 

кинетичке, потенцијалне и унутрашње 

енергије;  

Зна да постоји веза између унутрашње енергије 

и кретања молекула тела;  

Зна да топлота и рад представљају два начина 

промене унутрашње енергије;  
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5. Топлотне 

појаве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

− Количина топлоте. Специфични топлотни 

капацитет. Топлотна равнотежа. (1+1) 

− Честични састав супстанције: молекули и 

њихово хаотично кретање. Унутрашња 

енергија и температура. (1+1) 

− Систематизација и обнављање градива. (0+2) 

− Демонстрациони огледи: Дифузија и Брауново 

кретање.  

− Ширење чврстих тела, течности и гасова 

(надувани балон на стакленој посуди - флаши и 

две посуде са хладном и топлом водом, 

Гравесандов прстен, издужење жице, 

капилара...).  

 

Лабораторијска вежба 

    1.  Мерење температуре мешавине топле и 

хладне воде после успостављања         топлотне 

равнотеже. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

6.р. 

Математика 

7.р. 

Математика 

8.р. 

. 

Физика 7 р. 

ТИО за 7. р. 

 

 

Зна шта је унутрашња енергија и температура; 

прави разлику између температуре и топлоте;  

Зна да се користи термометром и измери 

температуру тела;  

Зна да одреди и израчуна специфични 

топлотни капацитет;  

Зна да се тела при загравању шире а при 

хлађењу скупљају и да зна да наведе неколио 

примера где ово у пракси налази примену; Зна 

услове топлотне равнотеже 

зна да агрегатно стање тела зависи од његове 

температуре 

зна да унутрашња енергија зависи од 

температуре 

зна да запремина тела зависи од температуре 

уме да препозна карактеристичне процесе и 

термине који описују промене агрегатних стања 

 

17.3. ОСМИ РАЗРЕД 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1. 

Осцилације 

и таласи 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осцилаторно кретање. Појмови и величине којима 

се описује осциловање тела (амплитуда, период, 

фреквенција). Осцилаторно кретање. Појмови и 

величине којима се описује осциловање тела 

(амплитуда, период, фреквенција). Закон о 

одржању механичке енергије при 

осциловањуМерење периода осциловања 

клатнаТаласно кретање.Основни параметри којима 

се описује таласно кретање (таласна дужина, 

 

 

 

 

Музичко 

васпитање 

 

 

 

Ученик треба да:  

- разуме појам осцилаторног кретања као и 

основних величинакојима се описује то 

кретање 

- схвати и зна да примени закон о одржању 

механичке енергије при осцилаторном кретању 

тела 

- разуме појам таласа и таласног кретања као 

основних величина везаних за то кретање 
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2.  Светлост 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Електрично 

поље 

 

 

 

 

4. 

Електрична 

струја 

 

 

 

 

 

5. Магнетно 

поље 

 

 

 

 

6 Елементи 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

фреквенција, брзина). Таласно кретањеЗвук. 

Карактеристике звука и звучна резонанција 

Звук 

 

Светлост. Праволинијско простирање светлости 

Закон одбијања светлости. Равна огледалаСферна 

огледала, конструкција ликова Брзина светлости у 

различитим срединама. Индекс преламања и закон 

преламања светлости. Тотална 

рефлексијаПреламање светлости кроз призму и 

сочива. Одређивање положаја ликова код 

сочива.Оптички инструменти. Лупа и микроскоп 

 

 

 Наелектрисавање тела. Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о одржању количине 

наелектрисањаРад силе електричног поља. Напон. 

Веза напона и јачине хомогеног електричног поља. 

Рад силе електричног поља. Електричне појаве у 

атмосфери. 

 

 Услови за настајање електричне струје и извори 

струје (EMS). Мерење електричне струје 

иЕлектрична отпорност  и напона Омов законРад и 

снага електричне струје. Џул-Ленцов закон. 

Везивање отпорникаЕлектрична струја у 

течностима и гасовима. 

 

Магнетно поље сталних магнета Магнетно поље 

електричне струје.. Магнетно поље Змље Дејство 

магнетног поља на струјни проводник  Допринос 

Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о 

електромагнетним појавама и њиховој примени   

 

Структура атома, нуклеарне силе Природна 

радиоактивност, радиоактовно зрачење (алфа, бета 

 

 

 

 

 

Биологија 

7. 

ТИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИО 

 

Математика 

7. 

 

Хемија 7. 

 

 

 

 

ТИО 

 

 

 

 

 

ТИО 

- схвати шта је звук и како настаје звук као и 

његове основне карактеристике  

уме да примени односе између физичких 

величина 

 

Ученик треба да:  

- зна основне особине свеетлости 

- зна да је брзина светлости у вакууму највећа 

постојећа брзина у природи 

- зна законе пдраволинијског кретања, одбијања 

и преламања светлости као и једноставне 

геометријске конструкције ликова код сферних 

огледала и сочива 

- зна да је индекс преламања за две прозрачне 

средине једнак односу брзина светлости у тим 

срединама 

 

Ученик уме да: 

Препозне смер деловања електростатичке 

силе;користи важније јединице  и зна ознаке; 

Примењује директну и обрнуту 

пропорционалност 

Ученик уме да: 

Разликује проводне материјале; 

Чита мерну скалу; 

разликује мерне инструменте; 

Користи основне мерне јединице; 

Зна елементе струјних кола; зна да ли су везани 

редно или паралелно 

 

Ученик треба да: 

Препознаје смер деловања магнетне; 

Зна магнетне ефекте електричне струје; 

Препознаје појаве кад се електрична енергија 

претвара у механички рад 
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атомске и 

нуклеарне 

физике 

 

 

 

7. Физика и 

савремени 

свет 

 

 

 

 

 

 

2 

и гама зраци) и њихово биолошко дејство на 

биљни и животињски свет Вештачка 

радиоактивност, фисија и фузија Примена 

нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења 

 

Физика и савремени свет Утицај физике на развој 

других природних наука, медицине и технологије 

 

 

 

 

 

 

Хемија 7. 

Биологија 7. 

Начин остваривања програма :  

Излагање наставних тема поступно, очигледно, повезано, уз одговарајуће демонстрационе огледе 

Решавање квалитативних и квантитативних задатака 

Лабараторијске вежбе 

Домаћи задаци, читање литературе 

Праћење рада ученика 

 

17.4. ДОПУНСКА НАСТАВА 

17.4.1. РАЗРЕД : Шести  
 

Теме : 

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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17.4.2. РАЗРЕД : Седми 

Теме:  

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 

17.4.3. РАЗРЕД : Осми 

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 

 

17.5. ДОДАТНА НАСТАВА 

17.5.1. РАЗРЕД : Шести 

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  



338 
 

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). 

 

17.5.2. РАЗРЕД : Седми 

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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17.5.3. РАЗРЕД : Осми 

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 

 

18. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Математика 

18.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

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 предмета : 

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; 
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- 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. 

 

Компетенције које развија : комуникација на матерњем језику,комуникација на страном језику,математичке,научне и технолошке 

компетенције,дигитална компетенција, учење учења, друштвене и грађанске компетенције. 

 

ИСХОДИ 

  По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

– изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и 

правилно употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

 – правилно користи речи и, или, не, сваки у 

математичко-логичком смислу  

 

 

 

 

 

Скупови 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Скуп, елементи, подскуп, једнакост 

скупова, празан скуп(са одговарајућим 

знацима). Венов дијаграм. 

Скуповне операције: унијa, пресек, 

разлика. Речи: „и", 

„или", „не", „сваки", 

„неки". 

Географија,  

 

Српски 

језик, 

 

Ликовна 

култура 

- упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и 

рачунски  

– преслика дати геометријски објекат  централном 

симетријом и транслацијом  

– правилно користи геометријски прибор  

- анализира односе датих геометријских објеката и 

запише их математичким писмом 

 – опише основне појмове у вези са кругом (центар, 

полупречник, тангента, тетива) и одреди положај тачке 

и праве у односу на круг  

– нацрта праву паралелну датој правој користећи 

геометријски прибор  

 

 

 

Геометри-

јски 

објекти 

 

 

 

 

11 

Геометријске фигуре као 

скупови тачака: права, дуж, полуправа, 

раван. 

Изломљена линија; област. 

Кружница (кружна линија), круг. 

Кружница и права, тангента. 
 

 

 

Техника и 

техноло-

гија 
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- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну једначину или неједначину 

(у скупу природних бројева) 

 – реши једноставан проблем из свакодневног живота 

користећи бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину (у скупу природних бројева)  

– примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и 

декадним јединицама 

 – разликује просте и сложене бројеве и растави број на 

просте чиниоце 

 – одреди и примени НЗС и НЗД 

 

 

 

 

 

 

 

Дељивост 

бројева 

 

 

 

 

 

 

14 

Дељење у скупу H0 (једнакост a=bq+r). 

Појам дељивости; чиниоци и садржаоци 

природног броја. 

Дељивост декадним јединицама. Дељивост 

са 2, 5, 4. Дељивост са 3 и9. 

Прости и сложени бројеви. Растављање 

природних бројева на просте чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац (чинилац). 

Заједнички садржалац и најмањи 

заједнички садржалац. 

 

Српски 

језик 

(прелазак 

Л у О),  

 

 

- идентификује врсте и опише својства углова 

(суседни, упоредни, унакрсни, углови на трансверзали, 

углови са паралелним крацима) и примени њихове 

узајамне односе 

 – нацрта праву нормалну на дату праву користећи 

геометријски прибор  

– измери дати угао и нацрта угао задате мере  

– упореди, сабере и одузме углове рачунски и 

конструктивно – реши једноставан задатак применом 

основних својстава паралелограма (једнакост 

наспрамних страница и наспрамних углова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угао 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Угао (настанак, елементи, обележавање). 

Централни угао; кружни лук и тетива. 

Преношење углова. 

Врсте углова (опружен, прав, оштар, туп, 

пун угао). 

Упоређивање углова. 

Мерење углова (јединице: степен, минут, 

секунд; угломер). 

Сабирање и одузимање углова. 

Појам комплементних и суплементних 

углова. 

Суседни, упоредни и унакрсни углови. 

Паралелне праве са трансверзалом и 

углови које оне чине. 

Углови са паралелним крацима. 

 

 

 

Техника и 

техноло-

гија 

- прочита, запише, упореди и представи на бројевној 

полуправој разломке у оба записа и преводи их из 

једног записа у други 

 – одреди месну вредност цифре у запису децималног 

броја  

– заокругли број и процени грешку заокругљивања;  

– израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну једначину и неједначину 

 

 

 

 

 

Разломци 

 

 

 

 

 

 

62 

Увод у програмске садржаје 

a 

Појам разломка облика --(a,b N). 

b 

Проширивање и скраћивање разломака. 

 Упоређивање разломака. 

Децимални запис разломка. 

Физика, 

 

Техника и 

техноло-

гија 

 

Географи

-ја  



342 
 

 – реши једноставан проблем из свакодневног живота 

користећи бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину  

– одреди проценат дате величине 

 – примени размеру у једноставним реалним 

ситуацијама 

 – примени аритметичку средину датих бројева  

– сакупи податке и прикаже их табелом и кружним 

дијаграмом и по потреби користи калкулатор или 

расположиви софтвер  

 

Превођење децималног записа разломка у 

запис облика т . 

Придруживање тачака бројевне полуправе 

разломцима. 

Основне рачунске операције с разломцима (у 

оба записа - обичном и децималном) и 

њихова својства. Изрази. 

Једначине и неједначине облика: х± a=b; 

a±x=b; x±a<b; x± a>b; 

a ±x<b, a±x>b; ax=b; x:a=b; ax+b=c; ax<b; 

ax>b; x:a<b; x:a>b. 

Аритметичка средина. 

Размера и њене примене (бројевна и линијска 

размера). 

- идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену 

осу симетрије 

 – симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију 

фигуру користећи геометријски прибор 

 – конструише симетралу дужи, симетралу угла и 

примењује њихова својства 

 – конструише праву која је нормална на дату праву 

или паралелна датој прави 

 

 

Осна 

симетрија 
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Осна симетрија у равни. 

 Симетричне тачке; симетричност двеју 

фигура у односу на праву.  

Oca симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и симетрала угла; 

конструкције. 

 

Техника и 

техноло-

гија 

 

18.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

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 предмета : 

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; 
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- 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). 

 

Компетенције које развија :комуникација на матерњем језику,комуникација на страном језику,математичке,научне и технолошке 

компетенције,дигитална компетенција, учење учења, друштвене и грађанске компетенције 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

Цели 

бројеви 
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- Појам негативног броја. 

Скуп целих бројева (Z). 

Цели бројеви и бројевна 

права; координате тачке. 

- Супротни бројеви. 

Апсолутнавредност 

целогброја. 

Упоређивање целих бројева. 

- Основне рачунске операције 

са целим бројевима. 

- Једначине и неједначине 

упознатих обликау скупуZ 

 

Географија: 

надморска 

висина 

 

МА.1.1.1. ученик уме да прочита и запише различите врсте 

бројева (природне, целе, рационалне) 

MA1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију сабројевима 

истог записа, помажућисе сликом кад је то потребно   

МА.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната 

појављује само у једном члану 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и 

апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских операција различитог приоритета 

укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним 

реалним ситуацијама 

МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине 

Множење и 

дељење 

 

 

 

 

 

 

MA1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно 
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целих 

бројева 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

- Основне рачунске операције 

са целим бројевима. 

- Једначине и неједначине 

упознатих обликау скупуZ 

 

 

 

 

Географија 

 

Физика 

 

Техника и 

технологија 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију сабројевима 

истог записа, помажућисе сликом кад је то потребно 

МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима 

помажући се визуелним представама 

МА.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната 

појављује само у једном члану  

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и 

апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских операција различитог приоритета 

укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине 

Троугао - 

општа 

својства 

 

 

 

 

 

12 

- Троугао; однос страница, 

врсте троуглова према 

страницама. Углови троугла, 

збир углова, врсте троуглова 

премаугловима. 

Однос између страница и 

углова троугла. 

- Конструкције неких углова 

(60°, 120°, 30°, 45°, 75°,135°). 

Техника и 

технологија 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна 

обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да 

израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући 

Питагорину теорему) 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова 

у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи 

Питагорину теорему  

Троугао - 

подударност 

и 

конструкциј

е 

 

 

 

 

 

 

 

18 

- Подударност троуглова 

(интерпретација). Основна 

правила о подударности 

троуглова; закључивање о 

једнакостианалогних 

елемената. Основне 

конструкције троуглова. 

- Описана кружна линија око 

троугла и уписана у њега, 

висина и тежишна дуж. 

Четири значајнетачке у троуглу и 

њихова конструкција. 

Техника и 

технологија 

Информати

ка и 

рачунарств

о 

 МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура 

(кретањем до поклапања) 

 МА.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова 

у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи 

Питагорину теорему 

 МА.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу 

симетрије; користи подударности везује је са карактеристичним 

својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница 

паралелограма) 

 МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, 

паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка;  уме да их конструише 

 МА.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, 
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повезујући тако разна својства геометријских објеката 

Рационални 

бројеви 

 

 

 

 

16 

- Скуп рационалних бројева 

(Q). Приказивање 

рационалнихбројева на 

бројевној правој. Уређеност 

скупаQ. 

- Рачунске операције у скупу 

Q и њихова својства. 

- Изрази с 

рационалним 

бројевима. 

- Једначине и неједначине 

упознатих облика - 

решавање ипримена. 

- Проценат ипримене. 

 

Физика: 

примена 

рачунских 

операција у 

скупу Q 

приликом 

решавања 

задатака из 

физике 

МА.1.1.1. ученик уме да прочита и запише различите врсте 

бројева (природне, целе, рационалне) 

МА.1.1.2. ученик уме да преведе децимални запис броја у 

разломак и обратно 

МА.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући 

се сликом кад је то потребно 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију сабројевима 

истог записа, помажућисе сликом кад је то потребно 

МА.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната 

појављује само у једном члану 

МА.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим 

облицима 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и 

апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских операција различитог приоритета 

укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и 

системе линеарних једначина са две непознате 

Множење и 

дељење 

рационални

х бројева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

- Рачунске операције у скупу 

Q и њихова својства. 

- Изрази с 

рационалним 

бројевима. 

- Једначине и неједначине 

упознатих облика - 

решавање ипримена. 

Проценат ипримене 

 

 

 

 

 

 

 

Физика: 

примена 

рачунских 

операција у 

скупу Q 

приликом 

решавања 

задатака из 

физике 

MA1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима 

истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

MA1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната 

појављује само у једном члану 

MA1.5.4. одреди задати проценат неке величине 

MA2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и 

апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских операција различитог приоритета 

укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

MA2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у     једноставним 

реалним ситуацијама 

MA2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним 

ситуацијама (на пример, промена цене неког производа за дати 

проценат) 

MA3.1.1.  одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

 MA3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и 
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системе линеарних једначина са две непознате 

 MA3.5.4  примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

Четвороугао 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

- Четвороугао; врсте 

четвороуглова (квадрат, 

правоугаоник, 

паралелограм,ромб, трапез, 

делтоид); 

угловичетвороугла. 

- Паралелограм, својства; 

појам централне симетрије. 

Врсте паралелограма; 

правоугли паралелограми. 

Конструкције 

паралелограма. 

Трапез, својства, средња линија; 

врсте трапеза,једнакокраки 

трапез. Основне 

конструкцијетрапеза 

 

 

 

 

 

 

Техника и 

технологија 

 МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна 

обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да 

израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући 

Питагорину теорему) 

 МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова 

у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи 

Питагорину теорему 

 МА.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу 

симетрије; користи подударности везује је са карактеристичним 

својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница 

паралелограма) 

  МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, 

паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка;  уме да их конструише 

Површина 

троугла и 

четвороугла 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

- Појам површине фигуре - 

површина правоугаоника. 

Једнакостповршина фигура. 

Површина паралелограма, 

троугла, трапеза. Површина 

четвороугла с нормалним 

дијагоналама 

 

Физика 

 

Техника и 

технологија 

 МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна 

обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да 

израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући 

Питагорину теорему) 

МА.1.4.2. претвори веће јединице дужине у мање 

МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, 

паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка;  уме да их конструише 

МА.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 
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Начин остваривања програма :  

Активност наставника : наставник објашњава, усмерава, наводи, поставља проблем, анализира, проверава 

Активност ученика: активно слушање, учешће у разговору, учешће у изради задатака, израда домаћих задатака, гледање модела и 

илустрација.Ученици питају, слушају, илуструју, разговарају, упоређују 

 

18.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 
Задаци предмета : 

 − 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; − да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању 

природних појава; − да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и  

усменом облику; − да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, 

уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; − 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; − да ученицима омогући разумевање 

одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању; − да интерпретацијом 

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

развитку личности ученика; − да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.  

 
ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1. Реални 

бројеви  

  

 

 

 

 

   

    15 

   (7+8) 

 

 

 

 

 

Упознавање ученика са планом и програмом 

Квадрат рационалног броја 

Решавање једначине x² = а (а ≥ 0), појам 

квадратног корена 

Квадратни корен 

Ирационални бројеви 

Скуп реалних бројева. Бројевна права  

Децимални запис реалног броја и његова 

 

-Ликовна 

култура  

 

 

 

 

 

MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте 

бројева (природне, целе, рационалне)  

MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у 

разломак и обратно  

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог 

записа, помажући се сликом кад је то потребно  

MA.1.1.4. изврши једну основну рачунску 

операцију са бројевима истог записа, помажући 
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2. Питагорина 

теорема  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.Рационалн и 

алгебарски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    16 

 

(6+10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    19 

приближна вредност 

Децимални запис реалног броја и његова 

приближна вредност 

Основна својства операција сабирања и 

множења реалних бројева 

Поредак бројева и операције сабирања и 

множења 

Основна својства операције кореновања у R+ 

Основна својства операције кореновања у R+ 

Једнакост = |a|  

Бројевни изрази  

Реални бројеви 

 

Питагорина теорема 

Питагорина теорема - израчунавање странице 

Примена П.Т. на правоугаоник 

Примена П.Т. на квадрат 

Примена П.Т. на једнакокраки троугао 

Примена П.Т: на једнакостраничан троугао 

Примена П.Т. на квадрат, правоугаоник и 

троугао 

Примена П.Т на ромб 

Примена П.Т. на једнакокраки трапез 

Примена П.Т. на правоугли трапез 

Примена П.Т. на троугао и четвороугао 

Правоугли троугао чији су оштри углови 30° и 

60° 

Примене П.Т. у конструкцијама 

Конструктивни задаци у вези са П.Т. 

Обрт Питагорине теореме 

Питагорина теорема - систематизација 

 

Појам степена. Степен чији је изложилац 

 

 

 

 

 

 

 

-Техничко и 

информатич ко 

образовање  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Географија  

  

 

 

 

 

 

 

 

се сликом кад је то потребно (у случају сабирања 

и одузимања разломака само са истим 

имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n 

дати природан број  

MA.1.1.5. дели са остатком једноцифреним 

бројем и зна када је један број дељив другим 

 MA.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне 

изразе са њима помажући се визуелним 

представама  

MA.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се 

непозната појављује само у једном члану  

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, 

права, раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве)  

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија 

(издваја њихове основне елементе, уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; уме да израчуна обим и 

површину круга датог полупречника)  

 

 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине, запремине, масе, 

времена и углова  

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и 

времена у мање  

MA.1.4.3. користи различите апоене новца  

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу 

мерну јединицу; заокругљује величине исказане 

датом мером   

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане 

у различитим облицима  

MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 

2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 
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изрази 

сабирање и 

одузимање   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Многоугао  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Круг 

 

 

 

 

 

 

 

(7+12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    13 

  (6+7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15 

  (6+9) 

 

 

 

 

 

природан број 

Степен чији је изложилац природан број 

Множење и дељење степена једнаких основа 

Степен производа 

Степен количника 

Степен производа и количника 

Степен степена 

Операције са степенима 

Примена степена 

Операције са степенима 

Степеновање - систематизација 

 

Централни и периферијски угао круга 

Централни и периферијски угао круга 

Углови над пречником и примене у 

конструктивним задацима 

Тангенте круга 

Примена Питагорине теореме на круг 

Обим круга,број π 

Дужина кружног лука 

Дужина кружног лука 

Површина круга 

Површина кружног прстена 

Површина кружног исечка 

Површина кружног прстена и кружног исечка 

Обим и површина круга и његових делова 

Круг - систематизација 

 

Правоугли координатни систем 

Правоугли координатни систем 

Растојање између две тачке у координатном 

систему 

График зависности међу величинама 

Директна пропорционалност 

График зависности  y = k ∙ x, х[Symbol] R 

 

Математика 

у области 

особина 

геометријск 

их фигура 

изучаваних 

у 6.разреду  

  

 

 

 

 

-Физика  

  

  

 

 

 

-Биологија  

 MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставним реалним ситуацијама  

 

 

MA.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да 

помножи два бинома и да квадрира бином 

MA.2.4.1. пореди величине које су изражене 

различитим мерним јединицама за дужину и масу 

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним 

текстуалним задацима  

MA.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну 

вредност и апсолутну вредност броја; израчуна 

вредност једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог приоритета, 

укључујући ослобађање од заграда, са бројевима 

истог записа  

 

MA.2.3.1. одреди суплементне и комплементне 

углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима  

 

MA.2.3.3. користи формуле за обим и површину 

круга и кружног прстена  

 

 

 

 

 

MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да 

одреди осу симетрије; користи подударност и 

везује је са карактеристичним својствима фигура 

(нпр. паралелност и једнакост страница 

паралелограма)  
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6. Зависне 

величине и 

њихово 

графичко 

представљање   

 

 

7.Сличности 

 

 

 

 

 

 

 

 

    19 

 

(7+12) 

 

 

 

    11 

  (5+6) 

Обрнута пропорционалност 

График зависности y = k/x,  х[Symbol] R 

Пропорција и њене особине 

Продужена пропорција 

Примена пропорције 

Пропорција и размера    

Пропорција – примена 

Зависне величине - систематизација 

 

Размера дужи 

Самерљиве и несамерљиве дужи 

Конструктивна подела дужи у датој размери m 

: n (m, n [Symbol] N) 

Пропорционалност дужи  

 

Сличност троуглова 

Примене сличности троуглова 

MA.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна 

функцију y=ax и графички интерпретира њена 

својства; везује за та својства појам директне 

пропорционалности и одређује непознати члан 

пропорције  

 

 

18.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 
ТЕМА Брчас         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1.Сличност 

троуглова 

 

 

 

 

 

 

 

2. Линеарне 

једначине и 

неједначине 

саједном 

   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

Упознавање ученика са планом и програмом 

Пропорционалност дужи и њена примена 

Талесова теорема 

Неке једноставне последице Талесове теореме 

Примена Талесове теореме у конструкцијама 

Сличност троуглова 

Примена сличности на правоугли троугао 

 

 

Алгебарски изрази 

Еквивалентност израза. Линеарани израз 

Линеарна једначина. Еквивалентност једначина 

Решавање линеарних једначина с једном 

 

-Ликовна 

култура 

 

 

 

 

-Техничко 

и 

информа-

тичко 

образова-

ње 

Влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

 

Ученик разликује основне врсте троуглова, зна 

основне елементе троугла и уме да израчуна обим 

и површину троугла, квадрата и правоугаоника на 

основу елемената који непосредно фигуришу у 

датом задатку;  

 

Интуитивно схвата појам подударних фигура 

(кретањем до поклапања)  

Одреди суплементне и комплементне углове, 
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непознатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тачка, 

права, раван 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Призма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

непознатом 

Примена линеарних једначина с једном 

непознатом 

Једначине које се своде на линеарне 

Решавање линеарних једначина 

Линеарна неједначина 

Еквивалентност неједначина 

Решавање линеарних неједначина 

с једном непознатом 

Решавање неједначина 

Решавање једначина и неједначина 

 

 

Тачка, права, раван 

Праве и равни у простору 

Однос тачке, праве и равни 

Нормала на раван и растојање тачке од равни 

Растојање тачке од праве (равни) 

Однос међу равнима. Диедар 

Ортогонална пројекција 

Триедар. Рогаљ 

Полиедри 

Појам запремине полиедра 

Рогаљ и полиедар 

 

Призма, појам, врста, елементи 

Елементи призме 

Површина призме 

Површина четворостране призме 

Површина тростране призме 

Површина правилне шестостране призме 

Запремина призме. Запремина квадра 

Запремина тростране призме 

Запремина правилне шестостране призме 

Запремина призме. Маса тела 

Површина и запремина призме 

 

 

 

 

 

 

 

-

Географија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математи-

ка у 

области 

особина 

геометри-

јских 

фигура 

изучаваних 

у 6.разреду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упoредне и унакрсне углове; Рачуна са њима ако су 

изражени у целим степенима  

Одреди однос углова и страница у троуглу, збир 

углова у троуглу и четвороуглу и да решава 

задатке користећи Питагорину теорему  

 

Реши линеарне једначине у којима се нeпозната 

појављује само у једном члану  

Користи једначине у једноставним текстуалним 

задацима  

 

 

Влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и 

угао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама 

и уме да их нацрта користећи прибор; разликује 

неке врсте углова и паралелне и нормалне праве)  

 

Влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне 

елементе и рачуна њихову површину и запремину) 

 

Користи одговарајуће јединице за мерење дужине, 

површине, запремине, масе, времена и углова  

 

Претвори веће јединице дужине, масе и времена у 

мање  

 

Влада појмовима: призма и пирамида; рачуна 

њихову површину и запремину када су неопходни 

елементи непосредно дати у задатку 
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5. Линеарна 

функција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Графичко 

предтављање 

статистичких 

података 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Пирамида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функција облика у = k · х 

Функција облика у = kx + п 

Имплицитни облик функције Ах + Вх + С = 0. 

Превођење на експлицитни облик. 

График линеарне функције 

Цртање графика линеарне функције 

Нуле функције. Рашћење и опадање. 

Цртање и читање графика 

Неке особине графика линеарне функције. 

График функције x = а 

Пресек две праве 

График линеарне функције 

Линеарна функција 

 

Графичко приказивање статистичких података 

(стања, појава, процеса) 

Графичко приказивање статистичких података 

Графичко представљање статистичких података 

у облику дијаграма 

Цртање дијаграма 

Средња вредност и медијана 

Поређење података са средњом вредношћу 

Графичко представљање статистичких података 

 

Пирамида - појам, врсте, елементи 

Површина пирамиде 

Површина четворостране пирамиде 

Површина тростране пирамиде 

Површина правилне шестостране пирамиде 

Површина пирамиде 

Запремина пирамиде 

Запремина четворостране пирамиде 

3апремина тростране пирамиде 

3апремина правилне шестостране пирамиде 

Површина и запремина пирамиде 

 

 

 

-Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Биологија 

 

 

 

 

 

 

Изражава положај објеката сврставајући их у врсте 

и колоне; одреди положај тачке у првом квадранту 

координатног система ако су дате координате и 

обратно 

 

 

 

 

 

 

Прочита и разуме податак са графикона, дијаграма 

или из табеле, и одреди минимум или максимум 

зависне величине  

 

 

 

 

 

Уочи осно симетричне фигуре и да одреди осу 

симетрије; користи подударност и везује је са 

карактеристичним својствима фигура (нпр. 

паралелност и једнакост страница паралелограма)  

 

Претвори износ једне валуте у другу правилно 

постављајући одговарајућу пропорцију  

 

Дату величину искаже приближном вредношћу 

Влада описом координатног система (одређује 

координате тачака, осно или централно 

симетричних итд) 

Чита једноставне дијаграме и табеле и на основу 

њих обради податке по једном критеријуму (нпр. 

Одреди аритметичку средину за дати скуп 

података; пореди вредности узорка са средњом 

вредношћу 
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8. Системи 

линеарних 

једначина са 

две непознате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ваљак 

 

 

 

 

10. Купа 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

Систем од две линеарне једначине с две 

непознате 

Систем од две линеарне једначине са две 

непознате. Решење система 

Графички приказ система од две линеарне 

једначине с две непознате 

Графички приказ система од две линеарне 

једначине с две непознате 

Еквивалентност система линеарних једначина 

Решавање система линеарних једначина (метода 

замене) 

Решавање система једначина 

Решавање система једначина (метод супротних 

коефицијената) 

Решавање система једначина 

Примена система линеарних једначина у 

решавању проблема 

Примена система једначина (на бројевима) 

Примена система једначина (проблем кретања) 

Примена система једначина (на проблеме из 

геометрије) 

Примена система једначина (на проблеме из 

физике) 

Примена система једначина (на проблеме из 

живота) 

Примена система једначина 

Системи линеарних једначина 

 

Ваљак 

Површина ваљка 

Запремина ваљка 

Површина и запремина ваљка 

 

Купа 

Површина купе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хемија 

 

Обради прикупљене податке и представи их 

табеларно или графички; представља средњу 

вредност медијаном  

 

Користи различите апоене новца 

 

Прочита и разуме податак са графикона, дијаграма 

или из табеле, и одреди минимум или максимум 

зависне величине  

Податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто  

 

Пореди величине које су изражене различитим 

мерним јединицама за дужину и масу 

При мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу;  

заокругљује величине исказане датом мером  

 

 

 

 

 

 

 

 

Користи одговарајуће јединице за мерење дужине, 

површине, запремине, масе, времена и углова  

 

 

 

 

Израчуна површину и запремину ваљка, купе и 

лопте када су неопходни елементи непосредно 

дати у задатку 

 

Уме да израчуна непознату страницу правоуглог 

троугла примењујући Питагорину теорему 
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Начин остваривања програма :  

Активност наставника : наставник објашњава, усмерава, наводи, поставља проблем, анализира, проверава 

Активност ученика: активно слушање, учешће у разговору, учешће у изради задатака, израда домаћих задатака, гледање модела и 

илустрација.Ученици питају, слушају, илуструју, разговарају, упоређују 

 

18.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 

18.5.1. РАЗРЕД : Пети 

 

Садржај Исходи 

Упознавање ученика са програмом Скуп, елементи, 

подскуп 
Венов дијаграм 
Скуповне операције (унија, пресек, разлика) 

Разговор о похађању допунске наставе, циљевима и задацима 

Поновити како се скупови формирају и графички приказују 

Користити се дијаграмима и табелама Уочити законитости помоћу 

Веновог дијаграма 

Изводити скуповне операције и правилно употребљавати ознаке 

Геометријске фигуре као скупови тачака 
Кружница (кружна линија), круг 
Кружница и права, тангенте 

Поновити и допунити стечена знања о геометријским фигурама(права, 

дуж, полуправа, раван, кружница и круг, полураван, простор итд.) 

Угао, централни угао, кружни лук и тетива 

Врсте углова и упоређивање углова Мерење, сабирање и 

одузимање углова 

Комплементни и суплементни углови 
Углови са паралелним крацима 

Поновити појам угла и врсте углова 

Обновити сабирање углова и рачунски и графички 

Овладати појмовима комплементних и суплементних углова 

Обновити цртање паралелних прави 

 

 

 

 

11.Лопта  

 

 

 

 

5 

Запремина купе 

Површина и запремина купе 

Површине и запремине сложенијих тела 

 

Сфера и лопта, основни делови лопте 

Површина и запремина лопте 

Површина лопте 

Запремина лопте 

Површина и запремина лопте 

Користи одговарајуће јединице за мерење дужине, 

површине, запремине, масе, времена и углова  
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Појам природног броја, делиоци и садржаоци природних 

бројева 

Дељивост декадним јединицама Дељивост 2, 5, 4, 3 и 9 

Упознати дељивост природних бројева и основна правила дељивости 

Обновити дељење декадним јединица као и природним бројевима 

Појам разломка Проширивање разломака 

Скраћивање разломака Упоређивање разломка 

Децимални запис разломка 

Превођење децималног записа у разломак и обрнуто 

Придруживање разломака на бројевној полуправи 

Основне рачунске операције са разломцима 

Изрази са разломцима Једначине са разломцима 

Неједначине са разломцима Аритметичка средина 

Размера и њена примена Линијска размера 
Бројевна размера 

Поновити појам разломака Запис разломка 

Проширивање и скраћивање разломака Како се разломци упоређују 

Како се разломци преводе у децимални облик и обрнуто 

Довољно увежбати основне рачунске операције са разломцима 

Саставити и рачунати мање компликоване бројевне изразе Решити 

једноставније једначине и неједначине са разломцима Израчунати 

аритметичу средину Оспособити ученике за коришћење размере у 

пракси 

Осна симетрија у равни Симетричне тачке 

Симетричност двеју фигура у односу на праву 

Оса-симетрије фигуре Симетрала угла и дужи 

Упознати осну симетрију и њена својства 

Извести конструкцију симерале дужи, симетрале угла и нормале на датој 

правој кроз тачку 

  

18.5.2. РАЗРЕД : Шести 

 
Садржај Исходи 

− Претварање рационалних бројева 

− Приказивањерационалних бројева на бројевној правој 

− Изрази сарационалним бројевима 

− Једначинеобликаax=b 

− Једначине (са пребацивањем) 

− Једначине(са заградама) 

− Једначине(са разломцима) 

− Решавање једначина са рационалним бројевима 

− Објаснити како децимални број претварамо у разломаки обрнуто. 

− Приказатинегативнерационалне бројеве на бројевној правој. 

− Креће се одпозитивнихмешовитих бројева те се прелази на супротан 

број и извлачи закључак о смештању било ког негативног броја. 

− Подсетити се какосерешавају линеарне једначине,онда прећи на 

једначине са заградама потом са разломцима. 

- Геометријски ликови 

− Збир унутрашњих и спољних углова 

− Површинатроугла(Бермудски тругао) 

− Површина четвороугла 

− Поновитигеометријске ликове 

− Извести површину троугла 

− Мотивација креће од приче о Бермудском троуглу,акција планирања 

спашавања брода на том подручју,која подразумева да морамо знати 

и површину Бермудског тругла. 



356 
 

− Игре четвороугла(асоцијације) − Помоћу програма геогебрасе може лако извести формула за 

Бермудскитроугао. 

− Такође на исти начин извести и формулу за површинчетвороугла 

− Решавати задатке о четвороуглу помоћу игре асоцијације 

− Упознавање ученика са програмом 

− Појамнегативногброја 

− Цели бројеви и бројевнаправа 

− Супротнибројеви 

− Основне рачунске операције са целимбројевима 

− Једначине и неједначинеу скупуZ 

Разговор о похађању допунске наставе, циљевима и задацима, 

Мотивација за увођењем целихбројева ,повезивање са ситуацијама из 

стварног живота. 

Схватити структуру целих бројева 

Појам супротног броја апсолутне вредности 

 Усвојити основне рачунске операције са целим бројевима 

- Четвороугао- врсте: 

- Паралелограм 

- Трапез 

- Основне конструкције 

- Препознати класификацију четвороугла 

- Основна својства четвороугла 

− Троугао :однос страница,врсте троуглова 

− Конструкцијанеких углова(60,120,30,45,75 и135) 

− Подударност троуглова 

− Описанакружница 

− Уписанакружница 

− Четири значајне тачке у троуглу и њиховконструкција 

-  Препознати класификацију троугла 

-  Својства троугла 

 - Обновити конструкције неких основних углова 

 -Развити уредност и прецизност приликом конструкције 

троуглова,углова,уписане и описане кружнице 

 

18.5.3. РАЗРЕД : Седми 

Реални бројеви 

Питагорина теорема 

Рационални алгебарски изрази 

Многоугао 

Графичко приказивање података 

Круг 

Сличност 
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18.5.4. РАЗРЕД : Осми 

 
Сличност 

Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом 

Призма 

Пирамида 

Графичко приказивање података 

Систем линеарних једначина са две непознате 

Ваљак 

Купа 

Лопта 

18.6. ДОДАТНА НАСТАВА 
 

18.6.1. РАЗРЕД : Пети 

 
Ред.бр Наставна тема Тема часа 

1 Скупови Реконструкција тачака и слова, игре са цифрама 

2 Скупови Гаусова досетка 

3 Скупови Венеови дијаграми 

4 Скупови Скупови тачака 

5 Дељивост бројева Својства дељивости 

6 Дељивост бројева Мерење без ваге, магични ликови 

7 Геометријски објекти Графови (мозгалице са цртањем) 

8 Угао Комплементни и суплементни углови 

9 Разломци Разломци 

10 Дељивост бројева NZS и  NZD 

18.6.2. РАЗРЕД : Шести 

 
Ред.бр. 

часа 
Наставна тема  

1 Цели бројеви 

Упознавање ученика са програмом 

Множење целихбројева 

Рачунске операције (слагалица) 
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Цели бројеви(игра асоцијације) 

Задаци са заменом бројева 

Сложенији проблемски задаци 

2 Рационални бројеви 

Претварање рационалних бројева 

Приказивањерационалних бројева на бројевној правој 

Изрази сарационалним бројевима 

Једначинеобликаax=b 

Једначине (са пребацивањем) 

Једначине(са заградама) 

Једначине(са разломцима) 

Решавање једначина са рационалним бројевима 

3 
Троугао - подударност и 

конструкције 

Геометријски ликови 

Збир унутрашњих и спољних углова 

Површинатроугла (Бермудски тругао) 

4 Четвороугао 
Површина четвороугла 

Игре четвороугла(асоцијације) 

5 
Задаци са такмичења 

 

Школско такмичење 

Општинско такмичење 

Окружно такмичење 

Републичко такмичење 

6 Логички задаци 

Dirchletovпринцип 

Магичниквадрат 

Комбинаторика 

Задаци који се решавајуцртањем 

Игре сазаменама 

 
18.6.3. РАЗРЕД : Седми 
 

Реални бројеви 

Полиноми 

Низови бројева 

Пропорционалност,величина,проценти 

Питагорина теорема и њене примене 

Елементи комбинаторике 
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18.6.4. РАЗРЕД : Осми 

 
Једначине и системи линеарних једначина 

Функције и читање графика 

Геометријска тела правилни полиедри 

Зависне величине и пропорционалност 

Задаци логичко-комбинаторне природе 

 

19. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Биологија 

 

Компетенције које развија : математичке, научне и технолошке компетенције,учење учења, дигитална компетенција, одговоран однос 

према околини, одговоран однос према здрављу, рад са подацима и информацијама 

19.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци предмета :процеса развијања одговорног однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и 

потребе за одрживим развојем. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Ученик: 

- истражује особине живих бића према 

упутствима наставника и води рачуна о 

безбедности током рада; 

- групише жива бића према њиховим 

заједничким особинама; 

- одабира макро-морфолошки видљиве 

особине важне за класификацију живих 

бића;  

 

 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНО-

СТ ЖИВОТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Жива бића, нежива природа и биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, 

дисање, излучивање, надражљивост, 

покретљивост, размножавање, раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Основе класификације: главни (морфолошки) 

карактери и особине важне за класификацију. 

Формирање скупова карактера који се 

уклапају једни у друге (груписање живих 

бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и 

 

 

Математика 

 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

 

Информатика 
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- идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове 

животне средине, укључујући и основне 

односе исхране и распрострањење; 

- једноставним цртежом прикаже 

биолошке објекте које посматра и 

истражује и означи кључне детаље;  

 

 

- прикупља податке о варијабилности 

организама унутар једне врсте, табеларно 

и графички их представља и изводи 

једноставне закључке; 

- разликује наследне особине и особине 

које су резултат деловања средине, на 

моделима из свакодневног живота; 

- поставља једноставне претпоставке, 

огледом испитује утицај срединских 

фактора на ненаследне особине живих 

бића и критички сагледава резултате; 

- користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и прикажу 

резултата;  

 

 

- доведе у везу промене у спољашњој 

средини (укључујући утицај човека) са 

губитком разноврсности живих бића на 

Земљи; 

- направи разлику између одговорног и 

неодговорног односа према живим бићима 

у непосредном окружењу; 

- предлаже акције бриге о биљкама и 

животињама у непосредном окружењу, 

учествује у њима, сарађује са осталим 

учесницима и решава конфликте на 

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА  

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛЕЂИВА-

ЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

градивних супстанци потребних за обављање 

свих животних процеса. 

Дисање као размена гасова у различитим 

срединама. 

Излучивање. 

Надражљивост. 

Покретљивост - кретање. 

Размножавање: бесполно и полно. 

Раст и развиће. Дужина живота. Промене које 

човек пролази током развића; пубертет и 

полна зрелост.  

Живот у воденој и копненој средини - изглед, 

прилагођености на начин живота 

Живот у води - изглед, прилагођености на 

начин живота. 

Живот на копну - изглед, прилагођености на 

начин живота. 

Живот под земљом - изглед, прилагођености 

на начин живота.  

Преношење особина са родитеља на потомке. 

Разлике родитеља и потомака. Разлике полног 

и бесполног размножавања у настанку 

варијабилности. Јединке унутар једне врсте се 

међусобно разликују (варијабилност) - узроци 

варијабилности: наслеђивање и утицај средине 

на развиће сваке јединке. Варијабилност 

организама унутар врсте је предуслов за 

еволуцију.  

Жива бића из непосредног окружења. 

Позитиван и негативан утицај људи на жива 

бића и животну средину. 

Заштита живих бића и животне средине. 

Пројекат очувања природе у мом крају. 

Дивље животиње као кућни љубимци - да или 

не. 

Значај врста за човека (самоникло јестиво, 

и 

рачунарство 

 

 

Географија 

 

 

Техника и 

технологија 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

Српски језик 

и 

књижевност 
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ненасилан начин; 

- илуструје примерима деловање људи на 

животну средину и процењује последице 

таквих дејстава 

 

 

- идентификује елементе здравог начина 

живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и избегава 

ризична понашања. 

 

 

 

 

 

 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 

 

8 лековито, отровно биље; животиње као храна 

и могући преносиоци болести, отровне 

животиње).  

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски 

напици. 

Штетност дуванског дима и психоактивних 

супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице прераног 

ступања у сексуалне односе. 

 

Начин остваривања програма : применa различитих наставних метода и употребу расположивих наставних средстава и информационих 

технологија на часовима обраде, вежби и систематизације градива. Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа и 

опремљености кабинета. 

 

19.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
 Циљ  наставе  биологије  јесте  да  ученици  усвајањем  образовно-васпитних  садржаја стекну основна знања о животном простору, 

начину живота, основној граёи, разноврсности и значају животињског света. 

 

Задаци наставе биологије су: 

-  развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације; 

-  развијање  основне  научне  писмености,  логичког  расуёивања,  објективности  и критичког мишљења; 

- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња; 

- упознавање спољашње и основне унутрашње граёе животиња 

- поступно и систематично упознавање разноврсности животињског света; 

- развијање одговорног односа према животињама; 

- разумевање еволутивног развоја живог света; 

- развијање хигијенских навика и здравствене културе. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

УВОД 

 

3 

 

Разноврсност живог света. 

Ликовна 

 Култура 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје 

типичне представнике истих 
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Основне разлике између биљака, гљива 

и животиња.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Праживотиње - хетеротрофни протисти, 

једноћелијска организација, 

разноврсност. 

Амебе - животни простор, начин 

живота, грађа. Разноврсност и значај. 

Бичари - животни простор, начин 

живота, грађа, колонијалност. 

Разноврсност и значај. 

Трепљари - животни простор, начин 

живота, грађа. Разноврсност и значај. 

Паразитске праживотиње (дизентерична 

амеба, маларични паразит, изазивач 

болести спавања) - начини преношења, 

мере превенције. 

Упоредни преглед грађе праживотиња - 

корелација са функцијом и животном 

средином (табеларни или илустративни 

приказ). 

Вежба: Живот у капи воде - посматрање 

слатководних праживотиња под 

микроскопом.  

 

 

 

 

 

Биологија 5 

Информати

ка и 

рачунарств

о 

Природа и 

друштво 4 

Свет око 

нас 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији 

живота на Земљи 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава до 

нивоа кола/класе 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава до 

нивоа класе/реда најважнијих група 

 

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке 

исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима 

размножавања 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне 

хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно 

да их се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у 

исхрани и посебно значај термичке обраде хране 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава 

званичних упутстава која се односе на заразне болести 

(епидемије и пандемије) 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне 

процедуре, технике и инструменте за прикупљање 

података у биологији (посматрање, бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника 

реализује једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у табели/графикону и 

извести о резултату 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија 

која се производи, складишти и одаје у специфичним 

процесима у ћелији и да се то назива метаболизам 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији 

сложене материје могу да се разграђују, при чему се 

ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 

БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и 

бесполног размножавања 
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Свет животиња - настанак и развој 

животиња. 

Разноврсност животиња - преглед 

главних група. 

Сунђери - животни простор, начин 

живота, грађа на нивоу опште 

организације. 

Разноврсност и значај. 

Дупљари - животни простор, начин 

живота, грађа на нивоу опште 

организације. 

(хидра). Разноврсност (хидре, корали, 

морске сасе, медузе), значај. 

Пљоснати црви - животни простор, 

начин живота, спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе. Разноврсност 

(планарије, метиљи, пантљичаре), 

значај. Паразитске врсте, начини 

преношења и мере превенције. 

Ваљкасти црви - животни простор, 

начин живота, спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе (човечија глиста). 

Разноврсност и значај. 

Паразитске врсте, начини преношења и 

мере превенције. 

Чланковити црви - животни простор, 

начин живота, спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе (кишна глиста). 

Разноврсност (морски чланковити црви, 

кишне глисте, пијавице), значај. 

Мекушци - животни простор, начин 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава до 

нивоа класе/реда најважнијих група 

 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске 

промене код живих бића и познаје основне чињенице 

о томе 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, 

животиња и човека и основне функције које се 

обављају на нивоу организма 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у 

којима се одвијају различити животни процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија 

коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за 

сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, размножавање) 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији 

живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко 

порекло са чијом се историјом можемо упознати на 

основу фосилних записа 

БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди 

материјалне и енергетске токове у екосистему, 

чланове ланаца исхране и правце кружења 

најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне 

хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно 

да их се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у 

исхрани и посебно значај термичке обраде хране 

БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних 

љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног 

опхођења са њима 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава 

званичних упутстава која се односе на заразне болести 
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живота, спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе (шкољка). 

Разноврсност (пужеви, шкољке и 

главоношци), значај. 

Вежба: разврставање пужева и шкољки 

на основу изгледа љуштуре. 

Зглавкари - опште одлике и 

разноврсност (ракови, пауци, скорпије, 

крпељи, стоноге, инсекти). 

Ракови - животни простор, начин 

живота, спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе (речни рак). 

Разноврсност и значај. 

Пауци - животни простор, начин живота 

и спољашња грађа. Разноврсност и 

значај. Занимљивости из живота паука. 

Скорпије - животни простор, начин 

живота и спољашња грађа. Разноврсност 

и значај. 

Крпељи - животни простор, начин 

живота, спољашња грађа и 

разноврсност. 

Болести које преносе и мере превенције. 

Стоноге - начин живота, спољашња 

грађа и разноврсност. 

Инсекти - животни простор, начин 

живота, спољашња грађа, и 

разноврсност. 

Улога инсеката у природи и значај за 

човека. Занимљивости из живота 

инсеката. 

Вежба: Израда школске збирке 

инсеката. 

Бодљокошци - животни простор, начин 

живота, спољашња грађа. Разноврсност 

(морске звезде, морски јежеви, морске 

(епидемије и пандемије) 

БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја 

функције појединих органа и основне симптоме 

инфекције и разликује стање у коме може сам да 

интервенише од стања када мора да се обрати лекару 

хране и сл.) и познаје основне принципе правилног 

комбиновања животних намирница 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне 

процедуре, технике и инструменте за прикупљање 

података у биологији (посматрање, бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника 

реализује једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у табели/графикону и 

извести о резултату 

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у 

просторном и временском окружењу и промена које 

се дешавају код живих бића у околностима када 

делује мањи број чинилаца на типичне заједнице 

живих бића или организме 

БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи 

ћелија у зависности од функције коју обављају у 

вишећелијским организмима (разлике између биљне и 

животињске ћелије, између коштане и мишићне 

ћелије и сл.) 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције 

спољашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни 

шта он значи 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у 

вишећелијским организмима и зна који органски 

системи омогућују ову интеграцију 

БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају 

улогу у одржавању хомеостазе 

БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и 

бесполног размножавања 

БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 
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змијуљице, морски краставци, морски 

кринови), значај. 

Упоредни преглед грађе сунђера, црва, 

мекушаца, зглавкара, бодљокожаца - 

табеларни или илустративни приказ. 

Хордати - основне одлике хордата на 

примеру копљаче - компарација са 

претходним групама животиња. 

Разноврсност хордата, значај. 

Кичмењаци - грађа и разноврсност. 

Рибе - начин живота, грађа и корелација 

са стаништем (шаран). Разноврсност 

(ајкуле, раже, штитоноше, кошљорибе), 

значај. 

Вежба: дисекција рибе. 

Прелазак на копнени начин живота. 

Водоземци - начин живота, грађа и 

корелација са стаништем (жаба). 

Размножавање и развиће. Разноврсност 

(жабе, даждевњаци, мрмољци), значај. 

Гмизавци - начин живота, грађа и 

корелација са стаништем (гуштер). 

Размножавање, регенерација. 

Разноврсност (гуштери, змије, корњаче, 

крокодили), значај. Изумрли гмизавци. 

Птице - начин живота, грађа и 

корелација са стаништем. 

Размножавање, брига о потомству. 

Сеоба птица. Разноврсност (патке, 

гуске, роде, чапље, коке, детлићи, 

грабљивице, сове, голубови, певачице), 

значај. 

Сисари - начин живота, грађа и 

корелација са стаништем. Размножавање 

и развиће, брига о потомству. Миграције 

и зимски сан. Разноврсност (торбари, 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме 

да током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава до 

нивоа класе/реда најважнијих група 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у 

просторном и временском окружењу и промена које 

се дешавају код живих бића у комплексним 

ситуацијама у сложенијим заједницама 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције 

унутрашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих 

нивоа организације и њихову међусобну 

функционалну условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе 

и функције током еволуције 

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији 

грађе и функције јединке током животног циклуса 

БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и 

функционалне карактеристике органа који 

информишу организам о стању у околини и  

 

 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку 

разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна 

пољопривреда, отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити 

и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у 

заштити биодиверзитета (националних паркова, 

природних резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити 

свог непосредног животног окружења 

БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних 

љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног 

опхођења са њима 
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бубоједи, слепи мишеви, мајмуни, 

глодари, зечеви, перајари, слонови, 

звери, китови, копитари, папкари), 

значај. 

Упоредни преглед грађе главних група 

кичмењака (табеларни или 

илустративни приказ).  

Разноврсност царства животиња и 

биодиверзитет. 

Фактори угрожавања и значај заштите 

животиња. 

Суживот људи и животиња. 

Одговоран однос према животињама 

(животиње за друштво - љубимци, 

домаће животиње, огледне животиње, 

крзнашице).  

 

Живот на Земљи. 

Докази еволуције. 

Геолошка доба, календар живота. 

Борба за опстанак - Чарлс Дарвин.  

Активности: 

Изласци у природу, упознавање локалне 

фауне, посета зоолошком врту, посета 

природњачком музеју. 

Прављење акваријума, тераријума, 

кућица за птице, кућица за псе и мачке. 

Посматрање активности животиња и 

брига о њима током целе школске 

године. 

Сарадња са здравственим и 

ветеринарским институцијама. 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и 

земљишта, као и значај очувања природних ресурса и 

уштеде енергије 

БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити 

природе (националних паркова, природних резервата, 

ботаничких башта, зоо-вртова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији 

живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко 

порекло са чијом се историјом можемо упознати на 

основу фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни 

механизам прилагођавања организама 

 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки 

исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале 

деловањем еволуционих механизама 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме 

да током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони 

механизми, мењајући учесталост особина у 

популацијама, доводе до еволуције 
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Начин остваривања програма : применa различитих наставних метода и употребу расположивих наставних средстава и информационих 

технологија на часовима обраде, вежби и систематизације градива. Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа и 

опремљености кабинета. 

19.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Циљ  наставе  биологије  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  усвајањем образовно-васпитних  садржаја  стекну  основна  знања  о  грађи  и  

функционисању  човечијег организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивногздравља. 

Изучавањем  биологије  код  ученика  треба  развијати  одговарајуће  квалитете  живота, навике, запажања, способности 

критичкогмишљења, објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу половима. 

 

Задаци наставе биологије су: 

-  стварање  разноврсних  могућности  да  кроз  различите  садржаје  и  облике  рада  током наставе биологије. сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак 

човечанства- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи- разумевање еволутивног положаја човека-  упознавање  грађе  

и  функционисања  организма,  усвајање  одређених  хигијенских навика, стицање одговорности за лично здравље и здравље других 

људи 

-  схватање  да  је  полност  саставни  део  живота  и  да  човекова  полност  подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују 

хумане односе међу људима- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  науче  основне  податке  о  развоју  људске  врсте,  етапе у  развоју савременог  човека  и еволутивни положај човека 

данас-  стекну  знања  о  грађи  ћелија  и  ткива  и  повезаности  органа  и  органских  система  у организам као целину- упознају 

основну грађу и улогу коже- упознају облик и грађу костију и мишића- упознају грађу и функцију нервног система и чула-  упознају 

грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним системом- упознају грађу и функцију система 

органа за варење- упознају грађу и функцију система органа за дисање- упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

-  упознају  грађу  и  функцију  система  органа  за  излучивање  и  њихов  значај  за  промет материја 

- упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању човека и биолошку регулацију процеса везаних 

за пол- упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека- науче основна правила пружања прве помоћи- развијају 

неопходне хигијенске навике- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља-  схвате значај и улогу породице у развоју, 

опстанку, напретку људског друштва као и последице њеног нарушавања. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

  Наука о човеку - антропологија. Географија .БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији 
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Порекло и историјски развој човека.  

Преци данашњег човека.  

Људи данас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нивои организације биолошких система. 

Човек - органски системи. 

Ћелија: величина, облик, основна грађа 

(ћелијска мембрана, цитоплазма, 

органеле, једро, ДНК, хромозоми). 

Деоба ћелија.  

Вежба: Посматрање грађе ћелије на 

трајном микроскопском препарату. 

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности кожног система 

животиња. 

Кожни систем човека  

Грађа коже човека. Кожни органи. 

Слузокожа. Функција коже.  

Обољења, повреде коже и прва помоћ. 

УВ зрачење и заштита коже.  

Вежба: Посматрање грађе коже на 

Историја 

Биологија 5 

Биологија 6 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски 

језик 

Информа-

тика и 

рачуна-

рство 

 

живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло 

са чијом се историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни 

механизам прилагођавања организама  

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте 

врсте и различитих врста и зна да су оне настале 

деловањем еволуционих механизама 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да 

током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, 

мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до 

еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и 

брзинуеволуционих промена својих популација и 

популација других врста 

 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје 

типичне представнике истих  

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од 

једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични 

животни процеси и зна основне карактеристике грађе 

такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих 

вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе 

тих ћелија 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима 

се одвијају различити животни процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју 

организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за 

сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, размножавање) 
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трајном микроскопском препарату.  

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности скелетног система 

животиња. 

Скелетни систем човека 

Коштана ћелија. Коштано ткиво. Грађа 

кости. Хрскавица.  

Везе међу костима. 

Скелет. Кости главе, трупа и удова. 

Обољења, повреде костију и прва помоћ.  

Деформације. Правилно држање тела. 

Вежба: Посматрање костију, зглобова и 

шавова. Упоређивање са механичким 

зглобовима.  

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности мишићног система 

животиња. 

Мишићни систем човека 

Мишићне ћелије. Мишићно ткиво. 

Попречно-пругаста, глатка и срчана 

мускулатура. Скелетни мишићи 

(облици). Физиолошке особине мишића. 

Кретање.  

Обољења и оштећења мишића. Физичка 

активност. 

Вежба: Посматрање мишићног ткива на 

трајном микроскопском препарату.  

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности нервног система 

животиња. 

Нервни систем човека 

Нервна ћелија и нервно ткиво.  

Физиолошке особине нервне ћелије. 

Нерви и ганглије.  

Централни нервни систем: мозак и 

кичмена мождина.  

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне 

целине у сталној интеракцији са околином 

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте 

врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима 

размножавања 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи 

генетички материјал 

БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не 

наслеђују 

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај 

процес назива развиће 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији 

живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло 

са чијом се историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене 

и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се 

придржава 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава 

званичних упутстава која се односе на заразне болести 

(епидемије и пандемије) 

БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе 

додатака у храни и исхрани (конзерванси и 

неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, 

минерала итд.) и опасности до којих може да доведе 

неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано 

узимање хране и сл.) и познаје основне принципе 

правилног комбиновања животних намирница 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, 

ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве 

(UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају 
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Рефлекси и рефлексни лук.  

Периферни нервни систем. 

Аутономни (вегетативни) нервни 

систем.  

Обољења нервног система.  

Стрес. Одмор и сан.  

Учење и памћење.  

Вежба: Посматрање нервног ткива на 

пресеку мозга или кичмене мождине (на 

трајном микроскопском препарату). 

Испитивање рефлекса бутног мишића.  

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система жлезда са 

унутрашњим лучењем животиња. 

Систем жлезда са унутрашњим лучењем 

човека 

Жлезде са унутрашњим лучењем, грађа.  

Повезаност жлезда са унутрашњим 

лучењем и нервног система.  

Поремећаји у раду жлезда са 

унутрашњим лучењем.  

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система чулних органа 

животиња. 

Систем чулних органа човека 

Чулне ћелије.  

Чуло мириса и укуса.  

Грађа и функција чула вида.  

Мане и обољења ока.  

Чуло слуха и равнотеже.  

Оштећења и обољења чула слуха и 

равнотеже. 

Бука и чуло слуха.  

Вежба: Одређивање оштрине вида и 

разликовање боја. Мариотов оглед. 

Кратак преглед еволутивне 

умерена физичка активност и поштовање биолошких 

ритмова (сна, одмора) 

БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи 

ћелија у зависности од функције коју обављају у 

вишећелијским организмима (разлике између биљне и 

животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и 

сл.) 

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између 

нивоа организације јединке: зБИ.2.1.3. познаје 

критеријуме по којима се царства међусобно разликују 

на основу њихових својстава до нивоа кола/класена да се 

ћелије које врше исту функцију групишу и образују 

ткива, ткива са истом функцијом органе, а органи са 

истом функцијом системе органа 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције 

спољашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која 

се производи, складишти и одаје у специфичним 

процесима у ћелији и да се то назива метаболизам 

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући 

специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају 

(синтетишу) сложене (хранљиве) материје 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији 

сложенематерије могу да се разграђују, при чему се 

ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 

БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта 

он значи 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у 

вишећелијским организмима и зна који органски 

системи омогућују ову интеграцију 

БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу 

у одржавању хомеостазе 

БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и 

бесполног размножавања 

БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2701
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2701
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699


371 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разноврсности система органа за варење 

животиња. 

Систем органа за варење човека 

Грађа органа за варење. Варење хране. 

Јетра и панкреас.  

Обољења органа за варење.  

Правилна исхрана и последице 

неправилне исхране (гојазност, 

булимија, анорексија). 

Хигијена усне дупље. 

Вежба: Таблице правилне исхране. 

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа за дисање 

животиња. 

Систем органа за дисање човека 

Грађа и функција органа за дисање. 

Покрети дисања.  

Спољашње и ћелијско дисање.  

Глас и говор.  

Обољења органа за дисање. Дувански 

дим и здравље.  

Вежба: Доказивање угљен-диоксида у 

издахнутом ваздуху.  

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа за 

циркулацију животиња. 

Систем органа за циркулацију човека 

Крв и лимфа.  

Крвне групе. Трансфузија. Наслеђивање 

крвних група. 

Срце и крвни судови. Грађа и рад срца. 

Артерије, вене, капилари.  

Лимфни судови. Крвоток и лимфоток.  

Одбрамбене способности организма. 

Вакцине. 

Обољења, повреде срца и крвних судова, 

њихове претке, али нису идентични са њима 

БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког 

материјала утиче и средина 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте 

врсте и различитих врста и зна да су оне настале 

деловањем еволуционих механизама 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да 

током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине 

БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања 

превентивних мера у очувању здравља 

БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе 

правилног комбиновања животних намирница 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава до 

нивоа класе/реда најважнијих група 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих 

нивоа организације и њихову међусобну функционалну 

условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и 

функције током еволуције 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног 

понашања неопходна функционална интеграција више 

система органа и разуме значај такве интеграције 

понашања за преживљавање 

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији 

грађе и функције јединке током животног циклуса 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних 

ћелија у погледу хромозома и деоба 

БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних 

ћелија у организму 

БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову 

основну улогу у ћелији 

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији 

карактеристика врсте 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
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6 

прва помоћ. Реанимација.  

Вежба: Посматрање крви на трајном 

микроскопском препарату.  

Вежба: Мерење пулса и крвног 

притиска.  

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа за 

излучивање животиња. 

Систем органа за излучивање човека 

Грађа и функција органа за излучивање.  

Обољења органа за излучивање. 

Вежба: Грађа бубрега - дисекција.  

Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа за 

размножавање животиња. 

Систем органа за размножавање човека 

Грађа и функција органа за 

размножавање.  

Физиологија репродукције.  

Наслеђивање пола код човека. Наследне 

болести везане за пол.  

Обољења органа за размножавање. 

Хигијена полних органа. 

 

Дефиниција здравља.  

Пубертет и адолесценција 

Проблеми везани за период одрастања 

(делинквенција, болести зависности).  

Почетак полног живота. Хумани односи 

међу половима. Контрацепција. 

Ризично понашање и сексуално 

преносиве болести - превенција и 

лечење.  

Значај и планирање породице. 

Наталитет. 

 

мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до 

еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и 

брзину еволуционих промена својих популација и 

популација других врста 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице 

заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и 

других болести 

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у 

основи физиолошки правилне исхране 

БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и 

њихову хранљиву вредност 

БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике 

болести метаболизма и узроке због којих настају 

(гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције 

појединих органа 

 

 

 

 

 

БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог 

ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у 

доба развоја има негативне последице на физичко и 

ментално здравље 

БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на 

физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај 

алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака 

и сл.) 

БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који 

доводе до развијања болести зависБИ.1.5.10. зна да 

постоје природне промене у понашању које настају као 

последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), 

зна да у адолесцентом добу могу да се појаве 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
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 психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, 

поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.)ности 

БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај 

јаких негативних емоција на физиолошке процесе у 

организму и на понашање појединца 

 

Начин остваривања програма : применa различитих наставних метода и употребу расположивих наставних средстава и информационих 

технологија на часовима обраде, вежби и систематизације градива. Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа и 

опремљености кабинета. 

 

19.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 
Циљ наставе биологије 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 усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, 

уз примену концепта одрживог развоја.  

 

Задаци наставе биологије су:   

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије. сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани - упознавање еколошких појмова,  - образовање за животну 

средину, - развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине, - усвајање и примена принципа 

одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.  

Оперативни задаци Ученици треба да: - упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на 

Земљи; - науче и схвате нивое организације живог света у природи; - упознају предмет истраживања екологије и њен значај; - упознају 

компоненте животне средине; - упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет; - схвате основне односе исхране и повезаност 

живих бића у ланцима исхране; - схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и енергије; - 

схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема; - упознају основне типове екосистема и животне услове у њима; - стекну 

знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине - екосистема; - упознају глобалне последице загађивања животне 

средине; - упознају појам и концепцију одрживог развоја; - разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине; - 

упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења;  

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

УВОД 

 

6 

 

Биолошка и културна еволуција 

човека. 

 

Историја 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са 

чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
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14 

 

 

 

 

 

 

 

Услови живота на Земљи. 

Разноврсност живог света. 

Биодиверзитет. 

Нивои организације живог света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет истраживања, историјски 

развој и значај екологије. 

Животна средина - појам и 

компоненте. 

Животно станиште - биотоп. 

Услови живота у станишту - 

еколошки фактори. 

Однос организама и животне средине 

Биологија 

7 

Биологија 

6 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географиј

а 

Биологија 

6 

Ликовна 

култура 

Информат

ика и 

записа 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност 

(нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, 

отпад) 

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа 

организације јединке: зна да се ћелије које врше исту 

функцију групишу и образују ткива, ткива са истом 

функцијом органе, а органи са истом функцијом системе 

органа 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте 

врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем 

еволуционих механизама 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да 

током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног 

понашања неопходна функционална интеграција више 

система органа и разуме значај такве интеграције понашања 

за преживљавање 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, 

мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до 

еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину 

еволуционих промена својих популација и популација 

других врста 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите 

животне средине, природе и биодиверзитета 

 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна 

средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, 

популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и 

зна најопштије чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и 

биотичких фактора на организме и популације 

БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и 

енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и 
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(адаптације, животне форме). 

Популација - основне одлике. 

Животна заједница и њена 

организација (еколошка ниша, 

просторна и временска организација). 

Екосистем - основни процеси који се 

одвијају у екосистему. Односи 

исхране. Пренос енергије и кружење 

супстанце (материје). Развој 

екосистема (сукцесије). 

Основни биоми на Земљи. Биосфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноврсност и структура екосистема 

(природни и антропогени). 

Екосистеми копнених вода; 

загађивање и могућности заштите. 

Екосистеми мора; загађивање и 

могућности заштите. 

Шумски екосистеми; угроженост и 

могућности заштите. 

рачунарст

во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информат

ика и 

рачунарст

во 

Ликовна 

култура 

 

 

правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, 

азота) 

БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних 

ситуација у природи 

БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, 

заједница и популација и зна да опише везе између делова 

БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне 

материјалне и енергетске токове у екосистему, основне 

односе исхране и најважнија својства биоценоза и 

популација 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину 

еволуционих промена својих популација и популација 

других врста 

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема 

утичу један на други као и међусобне односе популација у 

биоценози 

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и 

енергија и обратно и интерпретира односе исхране у 

екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне 

животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 

БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у 

природи (воде, угљеника и азота) 

БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију 

животних заједница и популација 

БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип 

екосистема који у тим условима настаје 

 

БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у 

карактеристичним екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају 

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства 

на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и 

најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност 

(нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
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Травни екосистеми; угроженост и 

могућности заштите. 

Антропогени екосистеми 

(агроекосистеми и урбани 

екосистеми); угроженост и 

могућности заштите. 

Активност: Уочавање разноврсности 

и структуре екосистема у 

непосредном окружењу. 

Угрожавање и заштита 

биодиверзитета. 

Категорије заштићених природних 

добара (национални и међународни 

ниво). 

Црвене књиге флоре и фауне. 

Угрожавање и заштита културних 

добара. 

Унапређивање животне средине - 

значај и могућности. 

Пројекат: Истраживање стања 

угрожености животне средине у 

непосредном окружењу. 

Активност: Примери позитивног и 

негативног утицаја антропогеног 

фактора на животну средину. 

Активност: Посета једном 

заштићеном природном добру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и 

очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити 

биодиверзитета (националних паркова, природних 

резервата) 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, 

технике и инструменте за прикупљање података у биологији 

(посматрање, бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника 

реализује једноставно истраживање, попуни формулар, 

прикаже резултате у табели/графикону и извести о 

резултату 

БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни 

распоред на земљи 

БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у 

појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне 

представнике врста које их насељавају 

БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих 

организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној 

средини 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и 

земљишта, као и значај очувања природних ресурса и 

уштеде енергије 

БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити 

природе (националних паркова, природних резервата, 

ботаничких башта, зоо-вртова)БИ.2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено прикупљање података, систематизује 

податке и извести о резултату 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и 

табеле према два критеријума уз коментар резултата 

БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да 

постави хипотезу, формира и реализује једноставан 

експеримент и извести о резултатуБИ.3.4.5. предвиђа на 

основу задатих услова средине тип екосистема који у тим 

условима настаје 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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Климатске промене. Ефекат стаклене 

баште. 

Оштећење озонског омотача. 

Киселе кише. Сушење шума. 

Ерозија земљишта. Ширење пустиња. 

Нестајање биљних и животињских 

врста. 

Пројекат: Глобалне последице 

загађивања животне средине 

(претраживање интернет страна, 

научних часописа ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информат

ика и 

рачунарст

во 

Географиј

а 

Чувари 

изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских 

рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске 

промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите 

животне средине, природе и биодиверзитетаБИ.3.6.1. разуме 

значај и уме самостално да реализује систематско и 

дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања 

података и формулар за упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према 

два 

 

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства 

на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и 

најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, 

технике и инструменте за прикупљање података у биологији 

(посматрање, бројање, мерење) 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и 

земљишта, као и значај очувања природних ресурса и 

уштеде енергије 

БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да 

постави хипотезу, формира и реализује једноставан 

експеримент и извести о резултатуБИ.3.4.6. познаје 

механизме којима развој човечанства изазива промене у 

природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите 

животне средине, природе и биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не 

може одржати у ограниченим условима целе планете 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује 

систематско и дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту 

(варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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Концепт одрживог развоја. 

Право на информисаност и учешће 

јавности у доношењу одлука у вези 

заштитне животне средине. 

Природни ресурси - одрживо 

коришћење. 

Енергетска ефикасност. 

Активност: Процена примене неких 

облика енергетске ефикасности. 

Отпад и рециклажа. 

Активност: Конкретан допринос 

селекцији отпада. 

Дебата на тему: Информисаност и 

учешће младих у заштити животиња 

(добробит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на здраву животну средину. 

Савремен начин живота и здравље 

(бука, брза храна, дувански дим...). 

Култура живљења (еколошка 

култура). 

 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

7 

Чувери 

природе 

 

 

 

извуче закључак 

 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност 

(нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, 

отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и 

очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити 

биодиверзитета (националних паркова, природних 

резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог 

непосредног животног окружења 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и 

земљишта, као и значај очувања природних ресурса и 

уштеде енергије 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства 

изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских 

рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске 

промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите 

животне средине, природе и биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не 

може одржати у ограниченим условима целе планете 

 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује 

систематско и дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, 

самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту 

на примеру који сам одабере 

 

БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака 

у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба 

витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до 

којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе 

дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне 

принципе правилног комбиновања животних намирница 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, 
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ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV 

зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена 

физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, 

одмора) 

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине 

угрожава здравље човека 

 

Начин остваривања програма : Наведени садржаји програма, поред основног теоријског приступа, поседују и активан приступ који је 

усмерен практичној реализацији заштите животне средине са бројним активностима и пројектима у учионици и у непосредном 

окружењу. Уз примену интерактивне наставе развија се одговоран однос према животној средини и усмерава интересовање ученика у 

покушају да самостално организују активности и реализују пројекте. 

-Примена различитих наставних метода, као и употреба информационих технологија. Избор наставних метода зависи од циља и 

задатака наставног часа, психофизичких и менталних способности ученика, расположивих наставних средстава и учила, као и 

опремљености кабинета.  

 

19.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 

19.5.1. РАЗРЕД : Пети 

Тема  Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања програма 

Образовниисходи 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА  

 

 

 

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА  

 

-Да уценици схвате појам 

биологије као науке 

  Да упознају основну 

јединицу грађе живих бића-

ћелију  

-Да упознају разноврсност 

живих бића  

-да знају класификацију 

живих бића и њихове 

основне особине 

Живот у воденој и копненој 

средини - изглед, 

прилагођености на начин 

Облици рада: 

.Индивидуални рад, рад у 

пару. 

(Прилагођавање задатака 

према индивидуалним 

способностима ученика у 

виду радних листића, или 

делова одређених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

 

Ученик: 

 

- истражује особине живих бића према упутствима 

наставника и води рачуна о безбедности током рада; 

- групише жива бића према њиховим заједничким 

особинама; 

 

- идентификује основне прилагођености спољашње грађе 

живих бића на услове животне средине, укључујући и 

основне односе исхране и распрострањење; 

- једноставним цртежом прикаже биолошке објекте које 

посматра и истражује и означи кључне детаље;  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
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НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 

живота 

 

-Преношење особина са 

родитеља на потомке.  

Жива бића из непосредног 

окружења. 

 

-Позитиван и негативан 

утицај људи на жива бића и 

животну средину. 

 

-да знају шта је здрава 

исхрана  и које су болести 

зависности 

-учење путем открића 

Наставна 

средстава:уџбеник,радни 

листови 

 

- поставља једноставне претпоставке, огледом испитује 

утицај срединских фактора на ненаследне особине живих 

бића и критички сагледава резултате; 

 

- доведе у везу промене у спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) са губитком разноврсности 

живих бића на Земљи; 

 

- идентификује елементе здравог начина живота и у 

односу на њих уме да процени сопствене животне навике 

и избегава ризична понашања 

 

 

19.5.2. РАЗРЕД : Шести 

 
Тема  

 

Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања програма  

Образовнистандарди 

УВОД    

Да ученици упознају 

основне појмове о 

природном систему 

животиња 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагођавање задатака према индивидуалним 

способностима ученика у виду радних листића, или 

делова одређених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 

 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет 

царстава и познаје типичне представнике 

истих 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о 

еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има 

заједничко порекло са чијом се историјом 

можемо упознати на основу фосилних 

записа 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
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 П
Р

А
Ж

И
В

О
Т

И
Њ

Е
  

 

 

Да  ученици  упознају, 

начин живота, грађу, 

разноврсност, 

праживотиња; 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагођавање задатака према индивидуалним 

способностима ученика у виду радних листића, или 

делова одређених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 

 

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и 

разлике у изгледу и понашању биљака и 

животиња 

 

  
Ц

А
Р

С
Т

В
О

 Ж
И

В
О

Т
И

Њ
А

  
  
  

 -упознају начин живота, 

спољашњу грађу и 

основе унутрашње грађе, 

разноврсност  сунђера, 

дупљара, црва, 

мекушаца,зглавкара,бод

љокожаца,риба, 

водоземаца, гмизаваца, 

птица и сисара 

-упознају болести које 

изазивају или преносе 

животиње 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагођавање задатака према индивидуалним 

способностима ученика у виду радних листића, или 

делова одређених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 

 

 

 

У
Г

Р
О

Ж
Е

Н
О

С
Т

  
И

 

З
А

Ш
Т

И
Т

А
 Ж

И
В

О
Т

И
Њ

А
  
  
  
  

 

   

 

 

•да ученици  схвате 

значај одговорног 

односа према 

животињама; 

 

 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагођавање задатака према индивидуалним 

способностима ученика у виду радних листића, или 

делова одређених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на 

биолошку разноврсност (нестанак врста, 

сеча шума, интензивна пољопривреда, 

отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе 

важне у заштити и очувању животне 

средине (рециклажу, компост) и у 

заштити биодиверзитета (националних 

паркова, природних резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у 

заштити свог непосредног животног 

окружења 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
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У
В

О
Д
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 Е
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О

Л
У

Ц
И

ЈУ
 

Ж
И

В
О

Г
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В
Е

Т
А

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 -да ученици разумеју 

еволуцију живог света  

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагођавање задатака према индивидуалним 

способностима ученика у виду радних листића, или 

делова одређених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 

 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о 

еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има 

заједничко порекло са чијом се историјом 

можемо упознати на основу фосилних 

записа 

 

 

 

 

19.5.3. РАЗРЕД : Седми 

 
Тема и  

 

Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања 

програма 

Образовнистандарди 

 

ПОРЕКЛО 

И РАЗВОЈ  

ЉУДСКЕ 

ВРСТЕ 

• Да ученици 

упознају  појам 

антропологије  

• Да науче основне 

податке о развитку 

човека 

 

Облици рада: 

.Индивидуални 

рад, рад у пару. 

(Прилагођавање 

задатака према 

индивидуалним 

способностима 

ученика у виду 

радних листића, 

или делова 

одређених 

целина из  

наставних 

садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-

текстуално 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом 

можемо упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања 

организама 

 

 

 

 

ГРАЂА 

ЧОВЕЧЈЕГ 

ТЕЛА 

 

 

 

 

•стекну  оснавна 

знања о  грађи ћелија 

и ткива и  

•упознају основну 

грађу и улогу коже 

•упознају облик и 

грађу костију и 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике 

истих 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се 

одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике 

грађе такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских 

организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне 

карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити 

животни процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују 

исхраном 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734


383 
 

мишића 

•упознају грађу и 

функцију нервног 

система  и чула 

•упознају грађу и 

функцију жлезда са 

унутрашњим 

лучењем и њихову  

•упознају грађу и 

функцију система 

органа за варење 

•упознају грађу и 

функцију система 

органа за 

дисање,система 

органа за 

циркулацију, 

система органа за 

излучивање, система 

органа за 

размножавање 

 

-решавање 

проблема 

-

демонстративна 

-учење путем 

открића 

Наставна 

средстава:уџбен

ик,радни 

листови 

 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, 

надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној 

интеракцији са околином 

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом 

можемо упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и 

разуме зашто је важно да их се придржава 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се 

односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 

БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани 

(конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала 

итд.) и опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе 

дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног 

комбиновања животних намирница 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, 

итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност 

и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
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19.5.4. РАЗРЕД : Осми   

 

Тема 

 

Циљеви и задаци Начин и поступак  остваривања 

програма 

Образовни  стандарди 

1
.У

В
О

Д
 

 

•  да упознају 

биолошку 

разноврсност  

• Да науче  

нивое 

организације 

живог света у 

природи 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад 

у пару. 

(Прилагођавање задатака према 

индивидуалним способностима 

ученика у виду радних листића, или 

делова одређених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни 

листови 

 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са 

чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних 

записа 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на 

биолошку разноврсност (нестанак 
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Упознају појам 

екологије 

Упознају 

компоненте 

животне средине 

Упознају 

еколошке факторе 

Односи исхране  

 

Наставне методе:монолошка, 

дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода презентације 

Наставни облици:Фронтални, 

Индивидуални,Групни 

Наставна средства:у Слике, слајдови, 

пројектор,џбеник,радни 

листови,компјутер 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна 

средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, 

популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна 

најопштије чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких 

фактора на организме и популације 

БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и 

енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и 

правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
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• Упознају појам 

еколошке 

равнотеже 

• Упознавање 

основних 

типова 

екосистема 

 

 

Наставне методе:монолошка, 

дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,текстуална, 

Наставни облици:Фронтални 

,Индивидуални,Групни 

Наставна средства:у Слике, слајдови, 

презентација џбеник, новински 

чланци,интернет,пројектор, 

Фото-апарат,радни листови,часописи 

БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у 

карактеристичним екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају 

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на 

природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта 

стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније 

врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност 

(нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и 

очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити 

биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, 

технике и инструменте за прикупљање података у биологији 

(посматрање, бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује 

једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже 

резултате у табели/графикону и извести о резултату 

IV
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•Упознају 

глобалне 

последице 

загађивања 

животне средине 

Наставне методе:монолошка, 

дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,текстуална 

Наставни облици:Фронтални, 

Индивидуални,Групни 

Наставна средства:у Слике, слајдови, 

презентација џбеник, пројектор,фото-

апарат,радни листови,компјутер 

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на 

природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта 

стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније 

врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, 

технике и инструменте за прикупљање података у биологији 

(посматрање, бројање, мерење) 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
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• Упознају појам  

одрживог 

развоја 

 

• Упознају 

природне 

ресурсе 

Наставне методе:монолошка, 

дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични 

рад,текстуална 

Наставни 

облици:Фронтални,Индивидуални,Гр

упни 

Наставна средства:у Слике, слајдови, 

презентација џбеник, радни листови 

 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност 

(нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и 

очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити 

биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог 

непосредног животног окружења 
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• Развијају 

еколошку,здра

вствену и 

културу 

живљења 

 

Наставне методе:монолошка, 

дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични 

рад,текстуална 

Наставни облици:Фронтални, 

Индивидуални,Групни 

Наставна средства:у Слике, слајдови, 

презентација џбеник, радни листови 

БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у 

храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба 

витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих 

може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, 

претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе 

правилног комбиновања животних намирница 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, 

земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) 

неповољно утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена 

физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора 

 

19.6. ДОДАТНА НАСТАВА 

19.6.1. РАЗРЕД : Пети 

 
Тема и  Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања програма 

Образовниисходи 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОС

Т ЖИВОТА  

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

 

процес развијања 

одговорног однос 

према себи и 

природи и 

разумевање значаја 

Наставне 

методе:монолошка 

,дијалошка,демонстрат

ивна-

илустратовна,метода 

презентације,практични 

Ученик: 

- одабира макро-морфолошки видљиве особине важне за 

класификацију живих бића;  

 

- прикупља податке о варијабилности организама унутар једне врсте, 

табеларно и графички их представља и изводи једноставне закључке; 
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ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА  

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

биолошке 

разноврсности и 

потребе за 

одрживим 

развојем. 

 

рад 

Наставни 

облици:индивидуални,р

ад у пару,тимски рад 

Наставна 

средства:Слике, 

презентација ,радни 

листови,пројектор,црте

жи, 

шеме,текстови,коришће

ње разне литературе и 

интернета 

- разликује наследне особине и особине које су резултат деловања 

средине, на моделима из свакодневног живота; 

- користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података и прикажу резултата;  

 

- направи разлику између одговорног и неодговорног односа према 

живим бићима у непосредном окружењу; 

- предлаже акције бриге о биљкама и животињама у непосредном 

окружењу, учествује у њима, сарађује са осталим учесницима и 

решава конфликте на ненасилан начин; 

- илуструје примерима деловање људи на животну средину и 

процењује последице таквих дејстава 

19.6.2. РАЗРЕД : Шести 

 
Тема  Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања програма 

Образовни 

стандарди 

У
В

О
Д

  
 Да ученици упознају основне појмове о 

природном систему животиња и 

еволутивни развој главних 

животињских група 

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

Наставни облици: 

индивидуални,рад у 

пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, 

презентација ,радни 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови, коришћење 

разне литературе и интернета 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава 

до нивоа класе/реда најважнијих група 

 

 П
Р

А
Ж

И
В

О
Т

И
Њ

Е
   

 

Да  ученици  упознају животни 

простор, начин живота, грађу, 

разноврсност и значај праживотиња; 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се 

разликују биљке и животиње и уме да их примени 

у атипичним случајевима 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава 

до нивоа класе/реда најважнијих група 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
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упознају животни простор, начин 

живота, спољашњу грађу и основе 

унутрашње грађе, разноврсност и значај 

сунђера, дупљара, црва, мекушаца, 

зглавкара и бодљокожаца; 

•схвате улогу инсеката у природи; 

•упознају болести које изазивају или 

преносе животиње, начин преношења и 

превенцију; 

•упознају животни простор, начин 

живота, грађу, разноврсност и значај 

риба, водоземаца, гмизаваца, птица и 

сисара; 

•схвате значај бриге  0 потомству птица 

и сисара; 

 

 

 

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

Наставни 

облици:индивидуални,рад у 

пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, 

презентација ,радни 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови,коришћење 

разне литературе и интернета 

 

 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава 

до нивоа класе/реда најважнијих група 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у 

просторном и временском окружењу и промена 

које се дешавају код живих бића у комплексним 

ситуацијама у сложенијим заједницама 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције 

унутрашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност 

појединих нивоа организације и њихову 

међусобну функционалну условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања 

грађе и функције током еволуције 

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у 

интеграцији грађе и функције јединке током 

животног циклуса 

БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и 

функционалне карактеристике органа који 

информишу организам о стању у  

околини  
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•да ученици  схвате значај одговорног 

односа према животињама; 

 

Да схвате значај биодиверзитет  

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

Наставни 

облици:индивидуални,рад у 

пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, 

презентација ,радни 

 

 

 

Сви стандарди који се односе на претходне часове 
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•да ученици сазнају основне научне 

чињенице о току и развоју живота на 

Земљи и етапе земљине историје; 

•да ученици знају да живот на Земљи 

има историју са којом се могу упознати 

на основу фосилних остатака (записа); 

•да ученици разумеју еволуцију живог 

света и схвате њен значај у формирању 

савременог биолошког мишљења. 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови,коришћење 

разне литературе и интернета 

 

 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони 

механизми, мењајући учесталост особина у 

популацијама, доводе до еволуције 

 
19.6.3. РАЗРЕД : Седми 

 
Тема  Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања програма 

Образовни стандарди 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗВОЈ  

ЉУДСКЕ 

ВРСТЕ 

 

• Да уценици упознају 

антропологију и њен значај 

• Да науче основне податке о 

постепеном развитку 

савременог човека и положај 

човека данас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставне 

методе:монолошка 

,дијалошка,демонстрат

ивна-

илустратовна,метода 

презентације,практичн

и рад 

 

 

 

 

 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, 

мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до 

еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и 

брзинуеволуционих промена својих популација и популација 

других врста 

 

 

 

 

ГРАЂА 

ЧОВЕЧЈЕГ 

        ТЕЛА 

 

 

 

•стекну знања о  грађи ћелија и 

ткива и повезаности органа и 

органских система у организам 

као целину 

•упознају основну грађу и улогу 

коже 

•упознају облик и грађу костију 

и мишића 

•упознају грађу и функцију 

нервног система  и чула 

•упознају грађу и функцију 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно 

разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда 

најважнијих група 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа 

организације и њихову међусобну функционалну 

условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и 

функције током еволуције 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног 

понашања неопходна функционална интеграција више 

система органа и разуме значај такве интеграције понашања 

за преживљавање 

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и 

функције јединке током животног циклуса 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
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жлезда са унутрашњим лучењем 

и њихову повезаност са нервним 

системом 

•упознају грађу и функцију 

система органа за варење 

•упознају грађу и функцију 

система органа за дисање 

•упознају грађу и функцију 

система органа за циркулацију 

•упознају грађу и функцију 

система органа за излучивање и 

њихов значај за промет материја 

•упознају грађу и функцију 

система органа за 

размножавање, фазе у полном 

сазревању човека и биолошку 

регулацију процеса везаних за 

пол 

•упознају најчешћа обољења и 

повреде органских система 

човека 

•науче основна правила 

пружања прве помоћи 

•развијају неопходне хигијенске 

навике 

Наставни 

облици:индивидуални,

рад у пару,тимски рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна 

средства:Слике, 

презентација ,радни 

листови,пројектор, 

цртежи, 

шеме,текстови,коришћ

ење разне литературе и 

интернета 

 

погледу хромозома и деоба 

БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у 

организму 

БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову 

основну улогу у  

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика 

врсте 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, 

мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до 

еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину 

еволуционих промена својих популација и популација других 

врста 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних 

болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других 

болести 

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у 

основи физиолошки правилне исхране 

БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову 

хранљиву вредност 

БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести 

метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, 

анорексија, булимија, шећерна болест) 

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих 

органа 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
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РЕПРОДУ-

КТИВНО 

      

ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

•схвате значај здравствене 

културе и репродуктивног 

здравља 

•схвате значај и улогу породице 

у развоју, опстанку, напретку 

људског друштва као и 

последице њеног нарушавања. 

 

БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до 

развијања болести зависБИ.1.5.10. зна да постоје природне 

промене у понашању које настају као последица 

физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у 

адолесцентом добу могу да се појаве психолошки развојни 

проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, 

поремећаји сна и сл.)ности 

БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких 

негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на 

понашање појединца 

 

19.6.4. РАЗРЕД: Осми 

 
Тема  Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања програма 

Образовнистандарди 

1
.У

В
О

Д
  
  
  
  

 

продубљивање знања из 

плана и програма  

редовне наставе,усвајање 

додатних садржаја у 

складу са 

интересовањима ученика 

и потстицање ученика на 

самостални рад. 

Припрема за такмичење 

из биологије 

 

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

 

Наставни 

облици:индивидуални,рад у 

пару,тимски рад 

 

Наставна средства:Слике, 

презентација ,радни 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања 

неопходна функционална интеграција више система органа и разуме 

значај такве интеграције понашања за преживљавање 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући 

учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину 

еволуционих промена својих популација и популација других врста 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне 

средине, природе и биодиверзитета 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
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II
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О
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И
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 Ж
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А
  
  

 

     

 

 

продубљивање знања из 

плана и програма  

редовне наставе,усвајање 

додатних садржаја у 

складу са 

интересовањима ученика 

и потстицање ученика на 

самостални рад. 

Припрема за такмичење 

из биологије. 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови,коришћење 

разне литературе и 

интернета 

 

 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину 

еволуционих промена својих популација и популација других врста 

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу 

један на други као и међусобне односе популација у биоценози 

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија 

и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, 

хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и 

трофичке пирамиде) 

БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи 

(воде, угљеника и азота) 

БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних 

заједница и популација 

БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема 

који у тим условима настаје 

II
I 

У
Г

Р
О

Ж
А

В
А

Њ
Е

, 
З

А
Ш

Т
И

Т
А

 

И
 У

Н
А

П
Р

Е
Ђ

И
В

А
Њ

Е
  

Ж
И

Б
О

Т
Н

Е
 С

Р
Е

Д
И

Н
Е

  
  
  

 

  

 

продубљивање знања из 

плана и програма  

редовне наставе,усвајање 

додатних садржаја у 

складу са 

интересовањима ученика 

и потстицање ученика на 

самостални рад. 

Припрема за такмичење 

из биологије. 

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

Наставни 

облици:индивидуални,рад у 

пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, 

презентација ,радни 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови,коришћење 

разне литературе и 

интернета 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива 

промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне 

средине, природе и биодиверзитетаБИ.3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање 

података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања 

података и формулар за упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два 

критеријума уз детаљан извештај 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање 

једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче закључак 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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продубљивање знања из 

плана и програма  

редовне наставе,усвајање 

додатних садржаја у 

складу са 

интересовањима ученика 

и потстицање ученика на 

самостални рад. 

Припрема за такмичење 

из биологије. 

 

 

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

Наставни 

облици:индивидуални,рад у 

пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, 

презентација ,радни 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови,коришћење 

разне литературе и 

интернета 

 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива 

промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне 

средине, природе и биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може 

одржати у ограниченим условима целе планете 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и 

дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање 

једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче закључак 

 

V
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продубљивање знања из 

плана и програма  

редовне наставе,усвајање 

додатних садржаја у 

складу са 

интересовањима ученика 

и потстицање ученика на 

самостални рад. 

Припрема за такмичење 

из биологије. 

 

 

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-

илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

Наставни 

облици:индивидуални,рад у 

пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, 

презентација ,радни 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови,коришћење 

разне литературе и 

интернета 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива 

промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне 

средине, природе и биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може 

одржати у ограниченим условима целе планете 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и 

дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да 

осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру који сам 

одабере 

V
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БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може 

одржати у ограниченим условима целе планете 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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20. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ : Хемија 

20.1. СЕДМИ  РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци предмета :развијање функционалне хемијске писмености, разумевање промена и појава у природи на основу стечених 

знања о хемијским појмовима, теоријама, моделима и законима, оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских 

термина, хемијских симбола, формула и једначина, развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања, 

развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема, развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења, 

развијање свести према животној средини, подстицање ученика радозналости, потребе за сазнањем о својствима супстанци у окружењу 

и осамостаљивање ученика за тражење и коришћење информација из уџбеник, са интернетa, научнопопуларних чланака. 

Компетенције које развија : хемијска и математичка писменост, научна компетенција, комуникација. 

 

ТЕМА Бр. часа НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

ХЕМИЈА И 

ЊЕН 

ЗНАЧАЈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ 

ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

- Предмет изучавања хемијe. 

- Хемија у склопу природних 

наука и њена примена. 

-  Упознавање лабораторијског 

посуђа и прибора, намене и 

начина рада са њима. 

- Мерење одређене запремине 

воде,мерење масе и температуре 

(грешке при мерењу).  

Бележење резултата, табеларни и 

графички приказ резултата и 

тумачење резултата. 

 

- Материја и супстанца.  

- Физичка и хемијска својства 

супстанци и промене. 

- Чисте супстанце. 

- Смеше. Раздвајање састојака 

смеше (декантовање, цеђење, 

дестилација, кристализација). 

Примена кроз бежбе. 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Техничко 

образовање 

 

 

 

 

 

- загрева супстанце на безбедан начин 

- мери масу, запремину и температуру супстанце 

- безбедно рукује основном опремом за експериментални рад 

и супстанцама 

- изведе експеримент према датом упуству 

- прикупу податке посматрањем и мерењем и да при том 

користи одговарајуће инструменте 

- табеларно и графички прикаже резултате посматрања или 

мерења 

- изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

 

 

- да прави разлику између елемента, једињења и смешаиз 

свакодневног живота 

- практична примена елемената, једињења и смеша из 

сопственог окружења 

- на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, 

којим врстама промена супстанце подлежу, као и да се при 

променама укупна маса супстанци не мења 

- значење термина : супстанца, смеша, раствор, растварање, 

елемент, једињење, атом, молекул, јон 
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СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОМОГЕНЕ 

СМЕШЕ 

РАСТВОРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Хемијски симболи и 

периодни систем елемената 

- Атом. Грађа атома. Језгро 

атома. Електронски омотач. 

Атомски и масени број. 

Изотопи. 

- Релативна атомска и 

молекулска маса. 

- Модел структуре атома кроз 

вежбу. 

- Молекул. Хемијске формуле. 

- Грађење молекула елемената 

и једињења. 

- Ковалентна и јонска веза. 

- Валенца елемената у 

ковалентним и јонским 

једињењима.. 

- Атомске, молекулске и јонске 

кристалне решетке. 

- Модели молекула и хемијске 

формуле- Састављање модела 

молекула и писање хемијских 

формула, кроз вежбу 

 

- Раствори и растворљивост.  

- Процентни састав раствора.  

- Вода. Значај воде за живи 

свет. 

- Растворљивост супстанци и 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 

Математика 

 

 

 

- састави апаратуру, изведе поступак цеђења 

- у огледима испита својства супстанци и да та својства опише 

- безбедно рукује основном опремом за експериментални рад 

и супстанцама 

- изведе експеримент према датом упуству 

- значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена 

смеша 

 

- да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и 

те честице међусобно разликује по наелектрисању и 

сложености грађе 

- тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и 

јонским једињењима 

- квалитативно значење симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула најважнијих представника 

класа неорганских и органских једињења, и квалитативно 

значење хемијских једначина реакција оксидације 

- значење следећих термина: ковалентна веза, јонска веза, 

оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор 

- како тип хемијске везе одређује својства супстанци 

(температуре топљења и кључања, као и растворљивост 

супстанци) 

- значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена 

смеша, анализа и синтеза, неутрализација, супституција, 

адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

- да су својства супстанци и промене којима подлежу 

условљене разликама на нивоу честица 

- структуру атома, молекула и јона, које их елементарне 

честице изграђују и како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома, молекула и јона 

 

- шта су раствори, како настају и примере раствора у 

свакодневном животу 

- значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, атом, молекул, јон, 

ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, 
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ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

И 

ИЗРАЧУНА

-ВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

процентна концентрација рас-

твора, кроз вежбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Хемијске једначине. Анализа 

и синтеза. 

- Закон о одржању масе и стал-

них односа маса.  

- Количина супстанце. 

Моларна маса.  

- Израчунавања у хемији. 

- Кроз вежбу састављање 

једначина хемијских реакција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Физика 

 

 

база, со, индикатор 

- састави апаратуру и изведе поступак цеђења 

- шта је засићен, незасићен и презасићен раствор 

- изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања 

супстанце (повећањем температуре растварача, уситњавањем 

супстанце, мешањем) 

- промени концентрацију раствора додавањем растворене 

супстанце или растварача (разблаживање и концентровање) 

- израчуна процентни састав једињења на основу формуле и 

масу реактаната и производа на основу хемијске једначине, то 

јест да покаже на основу израчунавања да се укупна маса 

супстанци не мења при хемијским реакцијама 

- израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу 

процентног састава раствора и обрнуто 

- направи раствор одређеног процентног састава 

- зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и 

растварача 

 

- квалитативно значење симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула најважнијих представника 

класа неорганских и органских једињења, и квалитативно 

значење хемијских једначина реакција оксидације 

- израчуна процентни састав једињења на основу формуле и 

масу реактаната и производа на основу хемијске једначине, то 

јест да покаже на основу израчунавања да се укупна маса 

супстанци не мења при хемијским реакцијама 

- да осмисли експериментални поступак према задатом 

циљу/проблему/питању за истраживање, да бележи и 

приказује резултате табеларно и графички, формулише 

објашњење/а и изведе закључак/е 

- да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у 

смеши, да изводи стехиометријска израчунавања која  

обухватају реактант у вишку и однос масе и количине супстанце 

 
Начин остваривања програма : 

-Разговор, писане провере знања, монолошко-дијалошка метода, лабораторијске вежбе, употреба практикума и писаних упутстава,  
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-Правила понашања у лабораторији, мере опреза и прва помоћ,  Бележење резултата, табеларни и графички приказ резултата,  

Графички радови 

- Прављење смеша и раздвајање састојака смеша одливањем, цеђењем, кристализацијом и помоћу магнета , проблемски задаци 

- Прављење модела атома и распоређивање модела електрона по енергетским нивоима, приказивање структуре ковалентних и јонских  

једињења моделима молекула и атома и моделима кристалних решетки 

 

20.2. ОСМИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета : су разумевањепромена и појава у природи на основу хемијских појмова, теорија закона, развијање 

способности за извођење једноставних хемијских истраживања, развијање свестио важности одговорног односа према животној 

средини, развијање свести о сопственим знањима и способностима у даљој професионалној орјентацији, стварање ситуације у којима ће 

ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавањетеоријских и експерименталних проблема, 

омогућавање ученицима да кроз израчунавање у хемији разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну 

примену. 

Компетенције које развија : хемијска и математичка писменост, научна компетенција, комуникација. 

 

ТЕМА Бр часа         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА 

И ЊИХОВЕ 

КИСЕЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства (водоник, 

кисеоник, сумпор, азот, 

угљеник), као и примена 

- Амонијак 

Физичка својства неметала 

- Физичка својства неметала, 

оксида неметала, кроз 

вежбу. Испитивање 

киселости. 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Географија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно 

стање, проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са 

кисеоником) 

 - примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као 

и практичну примену  

 - основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

 - утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, 

мирис) 

 - на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу 

ових супстанци 

 - пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних 

једињења 

 - експерименталним путем испита растворљивост и хемијску 

реакцију оксида са водом 

 - испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са 

карбонатима и металима) 

 - да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена 

структуром њихових атома/молекула 
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МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ 

МЕТАЛА И 

ХИДРОКСИД

И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заступљеност 

метала((калцијум, гвожђе, 

алуминијум, бакар ) у 

природи и њихова основна 

физичка својства, као и 

примена. 

- Калцијум-оксид и 

калцијум-хидроксид, 

- Легуре које се најчешће 

примењују(бронза,месинг,ч

елик,дуралуминијум,силум

ини) 

- Физичка својства метала, 

реакција метала са 

киселинама, рад кроз вежбу 

 

- Соли.Формуле и називи 

соли. Добијање соли. 

- Физичка својства 

соли(агрегатно 

стање,растворљивост) 

- Хемијске реакције соли и 

њихова примена 

- Добијање соли и 

утврђивање 

растворљивости соли, кроз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 

Техничко 

образовање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

 

 - хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, 

хидроксидима) 

 - да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција 

са хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базним 

оксидима) 

-   основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно 

стање, проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са 

кисеоником) 

 - везу између својстава неметала и метала и њихове практичне 

примене 

 

 - да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу 

њихових физичких и хемијских својстава 

 - примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као 

и практичну примену ових једињења 

 - основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

 - на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу 

ових супстанци 

 - пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних 

једињења 

 - да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена 

структуром њихових атома/молекула 

 - хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, 

хидроксидима) 

 - да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са 

киселинама и са киселим оксидима) 

 

-  да на основу формуле именује основне класе неорганских 

једињења 

 - испита растворљивост соли 

 - безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

 - на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу 

ових супстанци 

 - да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре 

 - изведе реакцију неутрализације 

-  докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора 
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ЕЛЕКТРОЛИ

ТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦ

ИЈА 

КИСЕЛИНА, 

ХИДРОКСИД

А И СОЛИ 

 

УВОД У 

ОРГАНСКУ 

ХЕМИЈУ 

 

 

 

УГЉОВОДО

НИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вежбу. 

- Електолитичка 

дисоцијација киселина, 

хидроксида и соли. 

- Мера киселости раствора-

pH-скала 

 

 

-  Општа својства органских 

једињења у односу на 

неорганска. Својства атома 

угљеника. Многобројност 

органских једињења 

 

- Елементарни састав,подела 

и физичка својства 

угљоводоника. 

- Засићени 

угљоводоници.Алкани(саг

оревање, супституција). 

- Незасићени угљоводоници. 

Алкени и алкини. 

- Хемијска својства 

незасићених 

угљоводоника. Полимери. 

- Ароматични 

угљоводоници. Бензен. 

- Нафта и земни гас-извори 

угљеникових једињења и 

енергије. 

- Кроз вежбу састављање 

модела молекула 

угљоводоника. 

- Номенклатура и физичка 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

Географија 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

 - да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција 

са хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базним 

оксидима) 

 

 

 

 

 

 

 

-  зна да су угљеникови атоми у молекулима органских једињења 

четворовалентни 

 -   разуме да угљеникови атоми у молекулима органских једињења 

могу бити повезани и са атомима других елемената 

једноструком,двоструком или тросруком везом 

-   формуле, називе и функционалне групе најважнијих 

угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара 

 

 - основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 

 - практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара у свакодневном животу 

 - пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и 

алкохола 

 - хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара 

 - видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара на основу својстава која 

имају 

 - пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 
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2 

својства алкохола. 

Добијање етанола 

- Хемијска својства 

алкохола. Примена 

- Карбоксилне киселине 

- Масне киселине 

- Естри 

- Вежба VI: Физичка и 

хемијска својства 

органских једињења са 

кисеоником 

 

- Масти и уља 

- Угљени хидрати-подела и 

опште карактеристике 

- Моносахариди-глукоза, 

фруктоза 

- Дисахариди - сахароза 

- Полисахариди - скроб, 

целулоза 

- Аминокиселине. Протеини 

- Витамини 

 

- Загађивачи ваздуха, воде и 

земљишта 

- Мере заштите 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

-    да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) 

масти и уља, угљених хидрата, протеина 

 - примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина 

у намирницама 

- најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у 

живим организмима 

 - основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате 

и протеине 

 - основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и 

хидролизу), угљених хидрата и протеина 

 

 

 

 

-  значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог 

правилног складиштења, а са циљем очувања здравља и животне 

средине 

 

Начин остваривања програма : - Разговор,писане провере знања,  монолошко-дијалошка метода, шеме, слике, уџбеник, употреба 

практикума и писаних упутстава , хемијска читанка, занимљива хемија, збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама, 

лабораторијски прибор , посуђе, хемикалије, радна свеска, компјутер. 
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20.3. ДОПУНСКА НАСТАВА 

20.3.1. РАЗРЕД : Седми 

 

Циљ и задаци наставе : разјашњавање и утврђивање садржаја редовне наставе хемије. 

 

Оријентационе теме са  садржајима  програма за седми разред:  

1. Хемија и њен значај. Хемија у склопу природних наука. Лабараторијско посуђе и прибор. 

3. Основни хемијски појмови. Разјашњавање појмова: материја,супстанца,чиста супстанца,хемијски елемент,хемијско 

једињење,физилка и хемијска својства, физичке и хемијске промене супстанци. 

4. Структура супстанце. Честична структура супстанце. Атом,протон,електрон,неутрон,молекул,јон… 

5. Хомогене смеше – раствори. Препознавање и разликовање појмова: незасићен раствор,засићен раствор,презасићен раствор… 

  6. 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. 

20.3.2. РАЗРЕД : Осми 

 

Оријентационе теме са  садржајима  програма за осми разред:  

 

 1. Хемијски елементи и једињења. 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.  

6. 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. 
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20.4. ДОДАТНА НАСТАВА 

20.4.1. РАЗРЕД : Седми 

Циљ и задаци наставе : су да обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије и планиран је према 

предвиђеним наставним темама редовне наставе. 

 

Оријентациони садржаји програма за седми разред:  

 

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 процентног састава једињења. Топлотни ефекти при физичким 

и хемијским променама супстанци: егзотермне и ендотермне реакције.  

 

20.4.2. РАЗРЕД : Осми 

 

Оријентациони садржаји програма за осми разред:  

 

 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-, CO3
2-, SO4

2-. Тврдоћа воде. Стална и пролазна 

тврдоћа воде. 

 3. Угљоводоници. Течни 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. 
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 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 једињења. Добијање 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. 

 

 

21. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Техника и технологија 

21.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Циљ и задаци предмета  техникa и технологијa је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према 

раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања 

за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе 

да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је 

развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја 

Компетенције које развија : естетска компетенција,комуникација, одговоран однос према околини,предузимљивост и  орјентација ка 

предузетништву ,рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадњаи дигитална компетенција 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

➢ пажљиво прати излагање наставника и осталих 

ученика 

➢ -користи различите изворе знања 

➢ -проналази нове информације 

➢ -уочава 

1. Животно и 

радно 

окружење  

 

 

6 

➢ Појам, улога и значај технике и 

технологије на развој друштва и 

животног окружења 

➢ Подручја човековог рада и 

производње, занимања и послови у 

 

 

•информа-

тика и 

рачуна-
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➢ -разликује 

➢ -упоређује 

➢ -класификује 

➢ -износи своје мишљење 

➢ -уређује и презентује 

➢ -закључује 

➢ процењује сопствени рад и напредак 

 

 

 

области технике и технологије 

➢ Настава у кабинету и примена мера 

заштите на раду 

рство 

 

 

 

 

 

 

•математи-

ка 

 

 

 

•ликовна 

култура  

 

 

 

•историја 

 

 

 

•биологија 

 

 

 

•географија 

➢ самостално црта скицом и техничким цртежом 

једноставан предмет 

➢ правилно чита технички цртеж 

➢ преноси податке између ИКТ уређаја 

➢ примењује основне поступке обраде дигиталне 

слике на рачунару 

➢ користи програм за обраду текста за креирање 

документа са графичким елементима 

➢ користи Интернет сервисе за претрагу и 

приступање online ресурсима 

➢ преузима одговорност за рад  

➢ предузима користећи савремену 

информационокомуникациону технологију и 

софтвер 

2. Техничка и 

дигитална 

писменост  

 

16 

➢ Коришћење техничких апарата и ИКТ 

уређаја у животном и радном 

окружењуПрибор за техничко цртање  

➢  Геометријско цртање  

➢ Формати папира  

➢ Типови и дебљине линија  

➢ Елементи котирања 

➢ Цртање техничког цртежа са 

елементима 

➢ Пренос података између ИКТ уређаја 

Дигитална обрада слике 

➢ Креирање документа у програму за 

обраду текста 

➢ Форматирање текста, уметање слике и 

графике 

➢ Интернет претрага и приступ online 

ресурсима 

➢ процени како би изгледао живот људи без 

саобраћаја 

➢ класификује врсте саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

➢ наводи професије у подручју рада саобраћај 

➢ направи везу између савременог саобраћаја и 

коришћења информационих технологија 

➢ разликује безбедно од небезбедног понашања 

пешака, возача бицикла и дечијих возила 

➢ •правилно се понаша као пешак, возач бицикла и 

дечијих возила у саобраћају  

➢ користи заштитну опрему за управљање бициклом 

3. Саобраћај 

 

14 

➢ Улога, значај и историјски развој 

саобраћаја. 

➢ Врсте саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

➢ Употреба информационих техологија 

у савременом саобраћају  

➢ Професије у подручју рада саобраћај 

➢ Саобраћајна сигнализација – изглед и 

правила поступања 

➢ Израда модела саобраћајних знакова 

или средстава 

➢ Симулација раскрснице 
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и дечијим возилима  

➢ аргументује неопходност коришћења сигурносних 

појасева  на предњем и  задњем седишту 

аутомобила и увек их користи као путник  

➢ повеже место седења у аутомобилу са узрастом 

ученика 

➢ одговорно се понаша као путник у возилу  

➢ показује поштовање према другим учесницима у 

саобраћају 

➢ анализира симулирану саобраћајну незгоду на 

рачунару и идентификује ризично понашање 

пешака и возача бицикла 

➢ Правила и прописи кретања пешака, 

возача бицикла и дечијих возила 

(ролери, скејт, тротинет) у саобраћају 

– рачунарска симулација или 

саобраћајни полигон 

➢ Обавезе и одговорност деце као 

учесника у саобраћају 

➢ Заштитна опрема потребна за 

безбедно управљање бициклом и 

дечијим возилима 

 

➢ повезује својства природних материјала са 

применом 

➢ објасни технологије прераде и обраде дрвета, 

производњу папира, текстила и коже 

➢ сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже 

и дрвета 

➢ правилно и безбедно користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду (маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, стега) 

➢ направи план израде једноставног производа и план 

управљања отпадом 

➢ самостално израђује једноставан модел 

4. Ресурси и 

производња 

20 

➢ Природни ресурси на Земљи: енергија 

и материјали  

➢ Управљање отпадом (рециклажа; 

заштита животне средине) 

➢ Врсте, својства и примена природних 

материјала 

➢ Технологија прераде и обраде дрвета 

➢ Технологија производње папира 

Текстилна технологија и технологија 

прераде и обраде коже 

➢ Поступци ручне обраде и спајања 

дрвета, папира, текстила и коже - 

сечење/резање, спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање) 

➢ Коришћење алата и прибора за ручну 

обраду и спајање наведених 

материјала – маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, стега 

➢ Израда модела од дрвета  

➢ Израда модела од папира  

➢ Израда модела од текстила 

➢ самостално проналази информације потребне за 

израду предмета/модела користећи ИКТ и 

Интернет сервисе 

5. Конструкто-

рско 

моделовање 

16 

➢ Проналазак информација потребнтх за 

израду предмета/модела  

➢ План активности и оквирна процена 
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➢ одабира материјале и алате за 

израдупредмета/модела 

➢ мери и обележава предмет/модел 

➢ ручно израђује једноставан предмет/модел 

користећи папир и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке и алате 

➢ користи програм за обраду текста за креирање 

документа реализованог решења 

➢ самостално представља пројектну идеју, поступак 

израде и решење/производ 

➢ показује иницијативу и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха 

➢ планира активности које доводе до остваривања 

циљева укључујући оквирну процену трошкова 

➢ активно учествује у раду пара или мале групе у 

складу са улогом и показује поштовање према 

сарадницима  

➢ пружи помоћ у раду другим ученицима   

➢ процењује остварен резултат и развија 

трошкова 

➢ Израда техничког цртежа 

➢ Обрада материјала 

➢ Састављање делова 

➢ Облагање површина и површинска 

заштита 

➢ Креирање документа реализованог 

решења 

➢ Презентација рада, процена 

остварених резултата и предлог 

унапређења 

 
Начин остваривања програма :  

Различитим методама, подстичући истраживачки начин рада,  постојеће знање ученика о техици и технологији  проширити користећи 

различите изворе знања. Развој технике повезивати са историјским епохама и догађајима.  

-Упознавање подручја човековог рада и производње, занимања и послова у области технике и технологије треба реализовати уз активну 

улогу ученика и примену одговарајућих медија. Омогућити ученицима да идентификују одређена занимања којима се људи баве и 

послове који се обављају у оквиру тих занимања као и техничка средства која се при томе користе.  

- Уз активну улогу ученика и примену мултимедија указивати на правилну употребу и евентуалне последице у случају непридржавања 

упутстава за коришћење и неисправности техничких апарата у домаћинству.                                                                                              

-Ученици треба да се на интересантан и очигледан начин упознају са правилима и прописима кретања пешака и бицикла у јавном 

саобраћају, начине рагулисања саобраћаја и безбедна кретање од школе до куће.  

Тежиште ове теме је на: 

•безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у саобраћају и  

•употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и других дечијих возила, као и коришћење сигурносних појасева у возилу је најважнији 

исход који треба постићи. 

- За реализацију ових наставних садржаја, а за практично увежбавање могу се користити полигони у оквиру школе или саобраћајне 

макете које могу урадити ученици на редовним часовима или у раду слободних активности  као и коришћењем рачунарске симулације. 
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- Увежбати изражавање идеје скицом и техничким цртежом .  Објаснити како се променом правила ( стандарда ) израђује технички 

цртеж. Упознати ученике, кроз практичну примену, са: врстама линија, форматима папира, размером,  правилима котирања...  

- Оспособити ученике и инсиситирати на правилном коришћењу прибора за техничко цртање и развоју вештине њиховог коришћња. 

Потребно је да сваки ученик самостално нацрта једноставан технички цртеж у одређеној размери користећи одговарајуће врсте линија 

као и елементе котирања.  

- Примена информационо-комуникационих технологија у техници првенствено се односе на правилно и безбедно коришћење 

дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) а потом и на овладавање 

вештинама обраде дигиталне слике на рачунару у циљу стицања одговарајућих компетенција које се односе на документовање и дизајн.  

- Вежбати у пару пренос података између рачунара и екстерних уређаја (мобилни телефон, фотоапарат) а да сваки ученик самостално 

реализује процедуре током рада на рачунару.  

Реализовати једноставну вежбу уметања фотографије у одговарајући програм за обраду текста и уређивање документа. Где год је то 

могуће, треба користити Интернет претрагу и приступ online ресурсима. 

 - Надограђујући се на ранија знања ученика, упознати их са појмом природних ресурса на Земљи и са значајем њиховог очувања. 

Тежиште ове теме је на енергији и материјалима.  

- Назначити основне изворе енергије као важан ресурс за живот људи, технолошке процесе и производњу без улажења у детаље. 

Упознати ученике са начином коришћења и претварања у неке корисне облике њима већ познатих извора енергије воде, ветра и Сунца.   

- Други важан ресурс су материјали. Упознати ученике са појмом и поделом материјала (природни, вештачки). Врсте и својства 

материјала (физичка, хемијска и механичка): дрво, папир, текстил, кожа објаснити на елементарном нивоу. Начин обраде материјала 

(принципи деловања алата за механичку обраду материјала, испитивање материјала). Припрема за обраду. Приказати 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 и редоследа њихове примене. Рециклажа материјала и заштита животне 

средине. Поступно увођење ученика у рад са алатом обезбеђује да обрада материјала постаје средство креативног изражавања, а не циљ 

у настави технике и технологије. 

-Упознавати ученике са професијама из овеобласти.  

- На крају ове области, ученици треба да направе план израде и самостално израде најмање три једноставна модела. 

Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби. 

- Пројекте реализовати у паровима или малим групама. 

- У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине. 

Ученици се сами опредељују за одређену активност у оквиру групе. Пружа им се могућност да реализују своју идеју. Ученици 

самостално истражују информације за пројектни задатак користећи информационо-комуникационе технологије, налазе решење, 

формирају идеју, израђују техничку документацију, планирају и реализују сопствени производ. Користити материјале и технологије 

које су ученици упознали у претходној области. Ученици самостално врше мерење и обележавање. Ученици раде у пару, чиме развијају 

способност сарадње и социјалних вештина. По завршетку, ученици самостално представљају производ/модел, усмено образлажући ток 

реализације, процењујући оствареност резултата и предлог унапређења. Тежиште оваквог рада није на квалитету коначног продукта већ 

на процесу који има своје кораке и на сарадничким односима у раду у групи. Ученицима јасно треба указати да се и на неуспелим 

продуктима може много научити ако се схвати где су грешке направљене. Дискутовати са ученицима и о цени понуђених решења. 
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Нагласити важност доброг планирања буџета потребног за његову реализацију као и негативних последица лоших прорачуна. На тај 

начин ученике полако оспособљавати да размишљају предузетнички и развијати им основне компетенције везане за финансијску 

писменост 

21.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета : Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи 

увид у сопствена професионална интересовања и поступа  предузимљиво и иницијативно 

 

Компетенције које развија : естетска компетенција,комуникација, одговоран однос према околини,предузимљивост и  орјентација ка 

предузетништву ,рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадњаи дигитална компетенција. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1. Животно и 

радно 

окружење  

 

 

 

 

 

6 

➢ Значај и развој грађевинарства. 

➢ Просторно и урбанистичко планирање. 

➢ Култура становања у: урбаним и 

руралним срединама,  

➢ објектима за индивидуално и 

колективно становање,  

➢ распоред просторија, уређење 

стамбеног простора. 

➢ Кућне инсталације. 

 

 

 

 

 

•информа-

тика и 

рачуна-

рство 

 

 

 

 

 

•математи-

ка 

 

 

 

 

 

 

•ликовна 

➢ • повеже развој грађевинарства и значај   урбанизма у 

побољшању услова живљења; 

➢ • анализира карактеристике савремене културе 

становања;  

➢ • класификује кућне инсталације на основу њихове 

намене; 

2. Техничка и 

дигитална 

писменост  

 

16 

➢ Приказ грађевинских објеката и 

техничко цртање у  

➢ грађевинарству. 

➢ Техничко цртање помоћу рачунара. 

➢ Представљање идеја и решења уз 

коришћење  

➢ дигиталних презентација 

➢ скицира просторни изглед грађевинског објекта; 

➢ • чита и црта грађевински технички цртеж 

уважавајући фазе изградње грађевинског објекта уз 

примену одговарајућих правила и симбола; 

➢ • користи рачунарске апликације за техничко цртање, 

3D приказ грађевинског објекта и унутрашње 

уређење стана уважавајући потребе савремене 

културе становања; 

➢ • самостално креира дигиталну презентацију и 

представља је; 

3. Саобраћај 

 
14 

➢ Улога, значај и историјски развој 

саобраћаја. 

➢ Врсте саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

➢ класификује врсте саобраћајних објеката према 

намени; 

➢ • повезује неопходност изградње прописне 

инфраструктуре са безбедношћу учесника у 
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➢ Употреба информационих техологија у 

савременом саобраћају  

➢ Професије у подручју рада саобраћај 

➢ Саобраћајна сигнализација – изглед и 

правила поступања 

➢ Израда модела саобраћајних знакова 

или средстава 

➢ Симулација раскрснице 

➢ Правила и прописи кретања пешака, 

возача бицикла и дечијих возила 

(ролери, скејт, тротинет) у саобраћају – 

рачунарска симулација или саобраћајни 

полигон 

➢ Обавезе и одговорност деце као 

учесника у саобраћају 

➢ Заштитна опрема потребна за безбедно 

управљање бициклом и дечијим 

возилима 

култура  

 

 

 

 

 

 

 

 

•историја 

 

 

 

 

•биологија 

 

 

 

 

 

 

•географија 

саобраћају; 

➢ • повезује коришћење информационих технологија у 

саобраћајним објектима са управљањем и 

безбедношћу путника и робе; 

➢ • демонстрира правилно и безбедно понашање и 

кретање пешака и возача бицикла на саобраћајном 

полигону и/или уз помоћ рачунарске симулације; 

4. Ресурси и 

производња 

20 

➢ Природни ресурси на Земљи: енергија 

и материјали  

➢ Управљање отпадом (рециклажа; 

заштита животне средине) 

➢ Врсте, својства и примена природних 

материјала 

➢ Технологија прераде и обраде дрвета 

➢ Технологија производње папира 

Текстилна технологија и технологија 

прераде и обраде коже 

➢ Поступци ручне обраде и спајања 

дрвета, папира, текстила и коже - 

сечење/резање, спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање) 

➢ Коришћење алата и прибора за ручну 

обраду и спајање наведених материјала 

– маказе, моделарска тестера, брусни 

папир, стега 

➢ класификује грађевинске материјале према врсти и 

својствима и процењује могућности њихове примене;  

➢ • повезује коришћење грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину; 

➢ • повезује алате и машине са врстама грађевинских и 

пољопривредних радова; 

➢ • реализује активност која  указује на  важност 

рециклаже; 

➢ • образложи на примеру коришћење обновљивих 

извора енергије и начине њиховог претварања у 

корисне облике енергије; 

➢ • правилно и безбедно користи уређаје за загревање и 

климатизацију простора; 

➢ • повезује значај извођења топлотне изолације са 

уштедом енергије; 

➢ • повезује гране пољопривреде са одређеном врстом 

производње хране;  

➢ • описује занимања у области грађевинарства, 



410 
 

➢ Израда модела од дрвета  

➢ Израда модела од папира  

➢ Израда модела од текстила 

пољопривреде, производње и прераде хране; 

➢ • изради модел грађевинске машине или 

пољопривредне машине уз примену мера заштите на 

раду; 

5. 

Конструктор

ско 

моделовање 

16 

➢ Проналазак информација потребнтх за 

израду предмета/модела  

➢ План активности и оквирна процена 

трошкова 

➢ Израда техничког цртежа 

➢ Обрада материјала 

➢ Састављање делова 

➢ Облагање површина и површинска 

заштита 

➢ Креирање документа реализованог 

решења 

➢ Презентација рада, процена остварених 

резултата и предлог унапређења 

➢ самостално/тимски врши избор макете/модела 

грађевинског објекта и образложи избор; 

➢ • самостално проналази информације о условима, 

потребама и начину реализације макете/модела 

користећи ИКТ; 

➢ • креира планску документацију (листу материјала, 

редослед операција, процену трошкова) користећи 

програм за обраду текста; 

➢ • припрема и организује радно окружење одређујући 

одговарајуће алате, машине и опрему у складу са 

захтевима посла и материјалом који се обрађује; 

➢ • израђује макету/модел поштујући принципе 

економичног искоришћења материјала и рационалног 

одабира алата и машина примењујући процедуре у 

складу са принципима безбедности на раду; 

➢ • учествује у успостављању критеријума за 

вредновање, процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређења постојеће макете/модела;  

➢ • одреди реалну вредност израђене макете/модела 

укључујући и оквирну процену трошкова; 

 

Начин остваривања програма :  

Програм наставе и учења технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с обзиром на различитост функција и 

карактера појединих делова програмских садржаја, као и психофизичке могућности ученика.  

 

Животно и радно окружење 

Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим цртама, приказати историјски развој грађевинарства и повезати га са побољшањем услова 

живљења (по могућству интерактивно). Потребно је нагласити значај урбанизма просторног планирања (на основу посматрања 

планова, макета,  

слика насеља, треба објаснити значај околине стана са хигијенског и естетског становишта). Препорука је да се користите рачунарске 

мапе за одређивање положаја грађевинских објеката у односу на околину. Путем посматрања и анализе примера, навести ученике да 
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анализирају и закључују како се култура становања разликује у зависности од врста насеља (рурално и урбано насеље) и стамбених 

објеката, које су карактеристике и посебности, као и како се одређује распоред просторија у стану са аспекта функционалности, 

удобности и економичности. Потребно је упознати ученике са врстама и наменом кућних инсталација и правилном употребом.  

 

Саобраћај 

У односу на програм петог разреда, у области саобраћај садржај је проширен и односи се на саобраћајне објекте, њихову намену, 

функционисање и организацију саобраћаја. Посебно обратити пажњу да безбедност учесника у саобраћају зависи и од прописне 

инфраструктуре (опреме пута, обележавање и сигнализација, квалитет израде саобраћајних објеката) као и прилагођавања постојећим 

условима (брзина). Помоћу  симулација, а које су доступне на Интернету, ученици уведу у ситуацију да препознају сигурносне ризике и 

предвиде опасне ситуације саобраћају. Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити како се управља саобраћајем коришћењем ИКТ и 

колико такво управљање утиче на безбедност путника и робе. Са аспекта безбедности учесника у саобраћају обратити пажњу на учешће 

пешака и возача бицикла у јавном саобраћају. За реализацију ових садржаја користити мултимедије као и саобраћајне полигоне 

практичног понашања у саобраћају у оквиру школе. Препоручује се да се, уколико школа нема просторне могућности за израду 

саобраћајног полигона, користе дворишта, шири ходници или фискултурне сале ради остваривања овог исхода.  

 

Техничка и дигитална писменост 

У овом делу програма ученици развијају нове интегрисане модалитете техничке и дигиталне писмености. На почетку реализације 

области укратко поновити која су знања и вештине из техничког цртања ученици усвојили у претходном разреду. Ученике треба 

оспособити за рад у рачунарској апликацији за техничко цртање примереној њиховом узрасту и потребама. Објаснити правила и 

симболе који се користе у техничком цртању у области грађевинарства. Приликом израде техничких цртежа на папиру и помоћу 

рачунара препоручује се индивидуални облик рада. Ученици треба да развијају вештине визуелног опажања и разумевања релацијских 

односа између објеката и предмета, стога је примерено задати  им да скицирају просторни изглед одређеног грађевинског објекта који 

им је познат. Представити могућности и рад са једноставним рачунарским апликацијама за 3D приказ грађевинских објеката. 

Ученицима објаснити појам пресека коришћењем наставних помагала и рачунарске симулације. Упознати ученике са радом у 

рачунарској апликацији за унутрашње уређење стана наглашавајући функционалност и естетску вредност решења. Како би ученици 

функционализовали стечена знања предвидите мини-пројекат на тему израде скице хоризонталног и вертикалног пресека стана у коме 

ученици живе и уређење стана према истим. Скица може бити израђена на папиру или помоћу рачунара. Ученици своја решења скице 

грађевинског објекта и унутрашњег уређења стана самостално представљају током редовне наставе. У оквиру ових активности 

предвидети коришћење дигиталних презентација које су ученици израдили. Акценат треба да буде на дизајну мултимедијалних 

елемената презентације, начину представљања решења (ток презентације) и развоју вештине комуникације (контакт са публиком), а не 

на техници израде презентације. У оквиру ове активности потребно је обезбедити простор за дискусију и давање вршњачке повратне 

информације на основу успостављених критеријума. 

 

Ресурси и производња  

Ова наставна област се надовезује на знања које су ученици стекли о ресурсима у петом разреду.На почетку рада на овој области 

упознати ученике, на нивоу обавештености, са основном поделом грађевинских материјала према пореклу и намени). Врсте, начин 
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производње, основне карактеристике грађевинских материјала и њихову примену објаснити на елементарном нивоу, без улажења у 

детаље. Препоручљиво је ученицима показати угледне примере појединих грађевинских материјала или своје предавање поткрепити 

сликама, проспектима или мултимедијом.Упознати ученике са конструктивним елементима грађевинског објекта (темељ, зидови, 

међуспратна конструкција, степенице и кров) уз међусобно функционално повезивање и начине изградње. Направити везу између 

конструктивних делова грађевинског објекта и материјала за њихову изградњу. 

Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са врстаграђевинских објеката у оквиру нискоградње, високоградње и хидроградње. 

Тежиште овог дела теме ставити на изградњи стамбених  грађевинских објеката у оквиру класичног (традиционалног) и савременог 

начина изградње. У оквиру овог дела области ученици  треба  да  повежу  делове  конструкције  и  начине  градње грађевинског објекта 

са њиховом наменом.Савремени  начин  изградње  све  више  потискује традиционални начин изградње помоћу ручних алата и 

предност даје савременим грађевинским машинама уз помоћ којих се убрзава и побољшава квалитет изградње. У том смислу 

оспособити ученике да препознају и повезују алате и машине са врстама грађевинских радова (основна  подела грађевинских  машина  

и  алата и  њихове најважније карактеристике).Тежиште дела теме, у вези енергетике, је на рационалној по 

трошњи енергије за загревање стана/куће. Указати на значај планирања  избора  материјала  за  изградњу грађевинског објекта и његове 

изолације још током пројектовања, са аспекта рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне енергије. Повезати значај извођења 

топлотне изолације са уштедом енергије. Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор са ученицима и уз 

изношење различитих примера из живота, ученике упутити на правилно и безбедно коришћење уређаја за загревање и климатизацију 

простора у кући/стану, а све са циљем рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих могућности  

коришћења обновљивих и алтернативних извора енергије за загревање стана/куће. За реализацију овог дела наставне теме користити 

мултимедију и разне узорке изолационих материјала.У другом делу ове области, ученике упознати са организацијом рада у 

пољопривредној производњи и најважнијим машинама и уређајима које су неопходне за нормално одвијање производње.  

Кроз разне илустрације модела или мултимедију, оспособити ученике да препознају основне процесе пољопривредне производње са 

посебним освртом на производњу хране. Савремена пољопривредна производња не би могла да се замисли без савремених машина и 

уређаја. Уз помоћ слика, мултимедије или макета ученицима  треба  представити  најважније машине у пољопривреди са њиховим 

најбитнијим карактеристикама.Истакнути  значај рециклаже материјала и заштите животне средине у грађевинарству и пољопривреди. 

Организовати активне методе рада и учења (рад у малим групама) при чему ће ученицима  

бити омогућено да разумеју успостављање везе између квалитета животне средине и квалитета свог живота. Могуће је организовати 

нпр. интерни конкурс за предлог пројекта/активности којим би ученици приказали да разумеју које активности подстичу одрживост 

(нпр. штедња воде и енергије, разврставање отпада, рециклажа) као и да ли повезују значај тих активности са својим будућим животом, 

животом заједнице као и животом будућих генерација. На крају ове области ученике поступно увести у свет практичног стваралаштва. 

Кроз практичан рад ученици стечена теоријска знања претварају у функционална, развијајући алгоритамски начин размишљања од 

идеје до реализације. Њихов стваралачки рад треба да се заснива на изради модела грађевинске или пољопривредне машине, уређаја 

или модела који користи обновљиве изворе енергије, уз обавезну примену мера заштите на раду. 

 

Конструкторско моделовање 

У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине што даје простора за 

креативну слободу, индивидуализацију наставе и диференцијацију према способностима, полу и интересовањима ученика, 
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могућностима школе и потребама животне средине. За остваривање исхода у овој области потребно је поступно уводити ученике у 

алгоритме конструкторског моделовања при изради сопственог пројекта, креирању планске документације (листа материјала, 

неопходан прибор и алат, редослед операција, процена трошкова) до извршавања радних операција, графичког представљања замисли и 

процене и вредновања. Ученике треба упознати са могућношћу да се сами опредељују за одређену активност у оквиру дате теме која се 

односи на израду модела разних машина и уређаја у грађевинарству, израду макете грађевинског објекта или стана на основу плана и 

предлог за његово уређење као и моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи. Потребно је да ученици користе 

податке из различитих извора, самостално проналазе информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела 

користећи ИКТ, израђују макету/модел, поштујући принципе економичног искоришћења материјала и  рационалног одабира алата и 

машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду. Реализацијом својих пројеката откривају и решавају 

једноставне техничке и технолошке проблеме, сазнавајући примену природних законитости у пракси. На тај начин ученици формирају 

свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Уочавају како техника утиче позитивно на околину, а 

како се, понекад нарушава природни  склад  и  како  се  могу  смањити  штетни  утицаји  на  природно окружење и развијање еколошке 

свести. У пројекат се може укључити и више ученика уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче.  

 

Ученици учествују у успостављању критеријума за вредновање, процењују свој рад и рад других и предлажу унапређење постојеће 

макете/модела.На избор активности, утицаће и опремљеност кабинета алатом и материјалом.  

 

У свим сегментима наставе у овој области, код ученика треба развијати предузетнички дух 

 

22. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Техничко и информатичко образовање 

22.1. СЕДМИ РАЗРЕД 

 
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 

Компетенције које развија :естетска компетенција,комуникација, одговоран однос према околини,предузимљивост и  орјентација ка 

предузетништву,рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадњаи дигитална компетенција. 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1. Увод у 

машинску 

технику 4 

Појaм и задаци машина и механизама: 

трансформација материје и енергије, пренос 

и трансформација оптерећења и кретања  

 

•информати

ка и 

Препознаje нове области технике;                                                               

схвати значај изучавања машинства за њихов 

свакодневни живот 
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2. Техничко 

цртање у 

машинству 

10 

Техничка документација у машинству, 

ортогонална пројекциј, котирање, пресеци и 

упрошћавање, просторно приказивање                                                                              

0д идеје до реализације. 

рачунарс 

•математика 

•ликовна 

култура  

•историја 

••биологија 

••географија 

•физика 

хемија 

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  

3. Информатичке 

технологије 

14 

Цртање коришћењем рачунара и израда 

презентације. 

онтерфејс-систем веза са рачунаром. 

управљање моделима помоћу рачунара.  

 

научи да користи рачунар за цртање и израду 

презентација;                                                        

употребљава  рачунар  и периферне уређаја  користи 

готове програме за цртање техничких цртежа.  

4. Материјала 

4 

Машински материјали: метали, легуре, 

композити, неметали, погонски материјали.  

својства метала и легура (испитивање 

тврдоће, чврстоће и др.). 

повеже са знањем о материјалима које су стекли у  

претходним разредима;. разликује метале, легуре, 

неметале, погонске материјале; 

зна механичка својства ;  

да разликују врсте материјала на основу њихових 

физичких својстава ; 

5. Мерење и 

контрола 

4 

Мерење и мерна средства:дужине, угла,масе 

и момента  

размеравање и обележавање на металу                         

појам контроле 

знају да користе мерна средствима: за дужину, углом 

масом, силом и да изврше размеравање и обележавање 

на металу. 

 рукују помичним мерилом,  

6. Технологија 

обраде 

материјала 
4 

Принципи обраде метала са и без скидања 

струготине.  

спајање металних делова. 

мере заштите на раду. 

 
препозна  врсте машинских обрада и принципе обраде;                                                                      

зна како су спојени метални делови окружењу школске 

учионице 

7. ашине и 

механизми 

4 

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. 

 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.     

8. Роботика 
4 

Појам робота. врсте робота, намена, 

конструкција (механика, погон и 

 Зна намену робота ,уочи значај примене робота у 

њиховом будућем животу                                                         



415 
 

уптављање). 

моделирање робота 

 

9. Енергетика 

 

4 

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). 

 

Зна принципе рада енргетских претварача; 

 научи врсте изворе и начине коришћења енергије; 

схвати принципе рада погонских мотора  

научи основне делове делове СУС мотора. 

10.Конструкторско 

моделовање - 

модули 

 

20 

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., 

 ➢ самостално/тимски врши избор макете/модела 

грађевинског објекта и образложи избор; 

➢ • самостално проналази информације о 

условима, потребама и начину реализације 

макете/модела користећи ИКТ; 

➢ • креира планску документацију (листу 

материјала, редослед операција, процену 

трошкова) користећи програм за обраду 

текста; 

➢ • припрема и организује радно окружење 

одређујући одговарајуће алате, машине и 

опрему у складу са захтевима посла и 

материјалом који се обрађује; 

➢ • израђује макету/модел поштујући принципе 

економичног искоришћења материјала и 

рационалног одабира алата и машина 

примењујући процедуре у складу са 

принципима безбедности на раду; 

➢ • учествује у успостављању критеријума за 

вредновање, процењује свој рад и рад других 

и предлаже унапређења постојеће 

макете/модела;  

➢  
 

Начин остваривања програма :  

Програм ће се реализовати у форми предавања (теоретска настава) и вежби. 

- Пројекте реализовати у паровима или малим групама. 
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За успешно остваривање програма, односно циља учења, потребно је организовати наставу у складу са следећим захтевима: 

– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово интересовање за 

техничко стваралаштво; 

– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у 

раду; 

– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама – расподела комплексних задатака на низ једноставнијих захтева, 

идентификовање елемента који ученик мора узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање 

ученика на коришћење различитих мисаоних процеса као што су индуктивно и дедуктивно закључивање, поређење, класификација, 

предвиђање резултата, трансфер знања од познатог на непознато; 

– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка знања и да се навикавају на 

правилну примену техничких средстава и технолошких поступака; 

– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање  

значајних чињеница и теоријских садржаја који немају директну примену у свакодневном животу;–ради што успешније корелације 

одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног осмишљавања садржаја  и рационалног стицања знања, умења и навика, 

неопходна је стална сарадња са наставницима информатике рачунарства физике, хемије математике биологије и ликовне културе. у 

циљу развоја међупредметних компетенција;–  приликом  конкретизације  појединих садржаја,  нарочито упознавања нових и 

савремених технологија, у обзир узимати специфичности средине и усклађивати их са њеним потребама. 

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних 

проблемских ситуација, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су 

оцењивани. Приликом израде овог плана фонд часова за наставне области је планиран као у школској 2018/ 19, али ће сваке школске 

године бити планиран на основу резултата иницијалног тестирања ученика. 

 

22.2. ОСМИ РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци предмета je да ученици: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 концепт информационо-комуникационих технологија (ИЦТ), сазнајуулоге ИЦТ у 

различитим струкама и сферама живота,упознају рад неколико најчешће коришћених корисничких програма и стекну навике да их 

користи у свакодневним активностима,науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичкеприказе, 

интерфејс и интернет,развијају стваралачко и критичко мишљење, развијају способност практичног стварања, односно да реализују 

сопствене идеје према сопственом плану рада и афирмишу креативност и оригиналност,развијају психомоторне способности,усвоје 

претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада,савладавају основне 

принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима,развијају прецизност у 

раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски 
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рад,комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж),стекну знања за коришћење мерних инструмената,-на основу 

физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберуодговарајући материјал за модел, макету или средство,препознају 

елементе (компоненте) из области ,електротехнике, електронике и да их компонују у једноставније функционалне целине(графички и 

кроз моделе, макете или предмете),разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,препознају природне ресурсе и 

њихову ограниченост у коришћењу,прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору,одаберу оптимални систем 

управљања за динамичке конструкције (моделе), ,примењују мере и средства за личну заштиту при раду,знају мере заштите и потребу 

за обнову и унапрђење животног окружења на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилноодаберу 

своју будућу пофесију. 

 

Компетенције које развија : естетска компетенција,комуникација, одговоран однос према околини,предузимљивост и  орјентација ка 

предузетништву ,рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадњаи дигитална компетенција. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Информатичке 

технологије 
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 

 

•информа-

тика и 

рачунарство 

 

 

•математика 

 

 

•ликовна 

култура  

 

 

 

•историја 

 

 

•биологија 

 

 

•географија 

 

 

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  

Електротехничк

и 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 

Ошпасност и заштита од струјног удара 

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 

Електричне 

машине и 

уређаји 

14 

Производња трансформација и пренос 

електричне енергије                            

Алтернативни извори електричне 

енергије 

зна начине и принципе добијања електричне енергије; 

зна да разликује врсте  далековода; 

навикну да правилног коришћења електричну 

енергију , примене  предности коришћења 
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Електротехнички апарати и уређаји •физика 

 

 

хемија 

алтернативних извора и нова техничка достигнућа у 

процесу добијања електричне енергије; 

препознају делове електротермичких и 

електродинамичких апарата и уређаја.  

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 

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 

 Од идеје до 

реализације -

модули  

14 

Пактична израда електричних 

електронских кола/ истраживање/ од 

конструкторског матерјала и 

симулацијa 

Моделовање електричних машина у 

уређаја 

 

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  

 

Начин остваривања програма :  

Програм ће се реализовати у форми предавања (теоретска настава) и вежби. 

- Пројекте реализовати у паровима или малим групама. 

За успешно остваривање програма, односно циља учења, потребно је организовати наставу у складу са следећим захтевима: 

– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово интересовање за 

техничко стваралаштво; 

– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у 

раду; 

– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама – расподела комплексних задатака на низ једноставнијих захтева, 

идентификовање елемента који ученик мора узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање 



419 
 

ученика на коришћење различитих мисаоних процеса као што су индуктивно и дедуктивно закључивање, поређење, класификација, 

предвиђање резултата, трансфер знања од познатог на непознато; 

– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка знања и да се навикавају на 

правилну примену техничких средстава и технолошких поступака; 

– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање  

значајних чињеница и теоријских садржаја који немају директну примену у свакодневном животу;–ради што успешније корелације 

одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног осмишљавања садржаја  и рационалног стицања знања, умења и навика, 

неопходна је стална сарадња са наставницима информатике рачунарства физике, хемије математике биологије и ликовне културе. у 

циљу развоја међупредметних компетенција;–  приликом  конкретизације  појединих садржаја,  нарочито упознавања нових и 

савремених технологија, у обзир узимати специфичности средине и усклађивати их са њеним потребама 

 

Наставне садржаје треба остваривати на спојеним часовима, блок од два часа. С обзиром да је настава техничког  образовањатеоријско-

практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. Направити 

корелацију са одговарајућим наставним садржајима, усклађивањем терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног 

стицања знања,умења и навика неопходна  је стална сарадња са наставницима физике, математике, хемије, биологије и др. Приликом 

израде овог плана фонд часова за наставне области је планиран као у школској 2018/ 19, али че сваке школске године бити планиран на 

основу резултата иницијалног тестирања ученика 

 

23. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Информатика и рачунарство 

 
Компетенције које развија:  

Математичка писменост и основна знања из науке и технологије 

Дигитална компетенција 

Учење како се учи 

 

Кроз наставу информатике ученици развијају нове облике писмености као што су: ИКТ, дигитална, медијска, информатичка, www и 

интернет писменост.  

Кроз рачунарство ученици развијају појмове алгоритма, програмирања, нових технологија 

23.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 
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Задаци су : 

•Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 

• Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у 

решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације 

• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему 

који решавају 

• Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе 

технологије 

• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, 

алгоритамског дијаграма или програма 

• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу 

извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати) 

• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном 

раду у дигиталном окружењу 

 

ТЕМА 

 

Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА СТАНДАРДИ/ИСХОДИ/ 

ИКТ 

 

 

 

10 

 

Предмет изучавања 

информатике и 

рачунарства. 

 

ИКТ уређаји, јединство 

хардвера и софтвера. 

 

Подешавање радног 

окружења. 

 

Организација података. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијом. 

Рад са презентацијама. 

 

 

Српскијезик, 

енглески 

језик, тит, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

– наведе примену информатике и рачунарства у савременом животу 

– правилно користи ИКТ уређаје 

– именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја 

– прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

– прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 

– креира дигитални слику и примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички) 

– креира текстуални документ и примени основне акције едитовања 

и форматирања (самостално и сараднички) 

– примени алате за снимање и репродукцију аудио и видео записа 

– креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције 

едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 

– сачува и организује податке 

– разликује основне типове датотека 
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ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

 

 

 

4 

Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран 

начин. 

Правила безбедног рада на 

интернету. 

Претраживање интернета, 

одабир резултата и 

преузимање садржаја. 

Заштита приватности 

личних података. 

Заштита здравља, ризик 

зависности од технологије 

и управљање временом. 

 

 

 

Српски 

језик, 

енглески 

језик, тит 

– реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну ситуацију у 

коришћењу ИКТ уређаја; 

– доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и 

заштиту животне средине 

– разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног 

понашања на интернету 

– реагује исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем 

или са непознатим особама путем интернета 

– приступа интернету, самостално претражује, проналази 

информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој уређај 

– информацијама на интернету приступи критички 

– спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на 

интернету 

– разуме значај ауторских права  

– препознаје ризик зависности од технологије и доводи га у везу са 

својим здрављем 

– рационално управља временом које проводи у раду са 

технологијом и на интернету 

 

 

 

 

 

 

 

РАЧУНА-

РСТВО 
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Увод у логику и скупове: 

унија, пресек, разлика; 

речи „и”, „или”, „не”, 

„сваки”, „неки”, 

„ако...онда”. 

 

Увод у алгоритме 

аритметике: писмено 

сабирање, множење, 

дељење с остатком, 

Еуклидов алгоритам. 

Увод у тему 

програмирања. 

Радно окружење изабраног 

софтвера за визуелно 

програмирање. 

Алати за рад са графичким 

објектима, текстом, звуком 

 

Српски 

језик,  

 

енглески 

језик,  

 

математика 

 

, ликовна 

култура,  

 

музичка 

култура, 

 

 

тит 

– изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

 

– схвати математичко-логички смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, 

„неки”, израза „ако...онда” 

 

– зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с 

остатком, Еуклидов алгоритам) и интерпретира их алгоритамски 

 

– наведе редослед корака у решавању једноставног логичког 

проблема 

 

– креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу 

 

– сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби 

 

– користи математичке операторе за израчунавања 
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и видеом. 

Програм – категорије, 

блокови наредби, 

инструкције. 

Програмске структуре 

(линијска, циклична, 

разграната). 

– објасни сценарио и алгоритам пројекта 

 

– анализира и дискутује програм 

 

– проналази и отклања грешке у програму 

 

 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 
6 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до 

представљања решења. 

Израда пројектног задатка 

у групи у корелацији са 

другим предметима. 

Представљање резултата 

пројектног задатка. 

Српски 

језик, 

енглески 

језик, 

математика, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура,  

тит 

– сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању 

и обради материјала у вези са темом, формулацији и представљању 

резултата и закључака 

– одабира и примењује технике и алате у складу са фазама 

реализације пројекта 

– наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка 

– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен 

– поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења са другима, 

уз помоћ наставника 

 

Начин остваривања програма :  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања.  

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у 

циљу развијања поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика 

• практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конкретног задатка за проверу остварености исхода  

Настава се реализује у групама. 

Годишњи фонд часова је 36.  

 

Препоруке за реализацију наставе 

Узети у обзир предзнање са којим ученици долазе у пети разред и при томе бирати: 

- за примере из свакодневног живота изабрати проблеме који симулирају ситуације и проблеме из предмета које изучавају у школи или 

реалних ситуација из живота 

- едукативне игре за развијање алгоритамског начина мишљења. 

Решења логичких задатака анализирати, тестирати и нагласити значај исправљања грешака приликом израде задатка. 
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23.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Циљ и задаци предмета :Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 

• Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у 

решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације 

• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему 

који решавају 

• Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе 

технологије 

• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, 

алгоритамског дијаграма или програма 

• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу 

извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)  

• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном 

раду у дигиталном окружењу 

- Развијање алгоритамског начина размишљања и његове примене у решавању проблема из свакодневног живота  

- Развијање логичког мишљења и креативности 

- Развијање техника програмирања кроз анализирање примера и самостално решавање базичних алгоритамских проблема 

- Оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије 

- Развијање креативности и функционализација знања 

- Оспособљавање ученика да бира и примени најприкладнију технологију зависно од задатка, области у којој примењује или проблему 

који решава 

- Формирање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу 

- Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета 

- Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 
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ТЕМА 

 

Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

 

 

ИКТ 

 

 

14 

 

- текст процесор (на рачунару и у 

облаку) 

- програми за графику (на 

рачунару и у облаку) 

- програми за ММ презентације 

(на рачунару и у облаку) 

- блог/сајт 

- веб алати 

- е-пошта, чет, форум 

 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит, музичка 

култура, 

ликовна 

култура 

 

Дигитални уређаји и кориснички програми.  

Управљање дигиталним документима. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијалним презентацијама које 

садржевидео и аудио садржаје. 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

 

4 

 

- поступци и правила за безбедно 

понашање и представљање на 

мрежи 

- ауторска права и симболи који 

представљају лиценцу 

- заштита здравља 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин у 

мрежном окружењу. 

Интернет сервиси. 

Правила безбедног рада на Интернету. 

Претраживање Интернета, одабир резултата и 

преузимање садржаја.  

Заштита приватности личних података и ауторских 

права. 

 

 

РАЧУНАРСТ

ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

-Основе изабраног програмског 

језика. 

-Основне аритметичке операције. 

-Уграђене функције. 

-Ниске (стрингови). 

-Структуре података. 

-Гранање. 

-Понављање. 

-Основни алгоритми. 

 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит, математика 

-упознавање са изабраним програмским језиком и 

развојним окружењем на тривијалном примеру 

програма (треба изабрати програмски језик који је 

заступљен у пракси, има доступно модерно развојно 

окружење и штити програмера од компромитовања 

меморије и сличних грешака које почетник тешко 

решава) 

- упознавање (кроз примере, објашњења и задатке за 

самостални рад) са елементима програмских језика и 

одговарајућим алгоритмима, при чему ће се брзо увести 

сви концепти програмског језика који су планирани, 

тако што се неће задржавати на продубљивању 

сложености проблема који се решава само са одређеним 

подскупом концепата (петље ће се радити и ако нису 

обрађени комплексни логички услови и гранања, а на 

низове ће се прећи пре него што се исцрпи тема 

секвенцијалне обраде без низова) 
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ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 
2 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења. 

Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим 

предметима. 

Вредновање резултата пројектног 

задатка. 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит, музичка 

култура, 

ликовна 

култура 

 

− сарађује са осталим члановима групе у одабиру 

теме, прикупљању и обради материјала, 

представљањупројектних резултата и закључака; 

− користи могућности које пружају рачунарске мреже 

у сфери комуникације и сарадње; 

− креира, објављује и представља дигиталне садржаје 

користећи расположиве алате; 

− вреднује процес и резултате пројектних активности. 

Начин остваривања програма : На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања.  

 

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

● теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у 

циљу развијања поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика  

● практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конретног задатка за проверу остварености исхода  

 

Настава се реализује у групама  

Годишњи фонд часова је 36. 

Препоруке за реализацију наставе  

-Сложеност задатака треба да прати развојне карактеристике узраста и предзнања са којим долазе у шести разред. 

-За примере из свакодневног живота изабрати проблеме који симулирају ситуације и проблеме из предмета које изучавају у школи или 

реалних ситуација из живота  

-Инсистирати на прецизности у анализи, провери исправности и нагласити значај исправљања грешака приликом израде задатка.  

 

23.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци предмета : 

•Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења  

• Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у 

решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације  

• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему 

који решавају  

• Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе 

технологије  
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• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, 

алгоритамског дијаграма или програма  

• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу 

извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)  

• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном 

раду у дигиталном окружењу  

 

ТЕМА 

 
Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА 

СТАНДАРДИ 

/ИСХОДИ/ 

 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

 

14 

– програм за табеларне 

прорачуне  

(на рачунару и у облаку) 
 
– визуелизација података 
 
– онлајн анкете 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, музичка 

култура, 

ликовна 

култура 

 

– прикупља, уноси и приказује податке којима се 

анализира неки проблем помоћу одговарајућег 

програма 

– открива однос између података користећи се 

визуелизацијом 

– сараднички реализује наставне пројекте који 

укључују избор, коришћење и комбиновање 

више апликација да би досегао изазовне циљеве  

укључујућиприкупљање и анализу података и 

задовољавање потреба познатих корисника 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

 

4 

– поступци и правила за 

безбедно понашање и 

представљање на мрежи 

– ауторска права и симболи 

који представљају лиценцу 

– заштита здравља 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио 

– користи различите врсте технологије на 

сигуран, етички, одговоран и безбедан начин, 

водећи рачуна о онлајн идентитету и 

приватности; 

– препозна непримерени садржај и/ или нежељене 

контакте и да се од њих заштити 

РАЧУНАРСТВО 

 
18 

- упознавање са изабраним 

алатом (уколико се могу 

обезбедити одговарајућа 

средства за извођење наставе, 

алат може обухватити и 

хардверске односно механичке 

компоненте, као што су роботи)  

- избор проблема који ће се 

решавати треба да је што више 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, 

математика 

– коришћењем текстуалног програмском језика 

опште намене, формира рачунарске програме који 

решавају одређене класе проблема уз помоћ 

одговарајућих програмских библиотека и 

прилагођених могућности развојног окружења, 

при чему сам програм  не мора бити 

алгоритамски сложен 

– користи барем један алат који обухвата 

програмски језик, програмску библиотеку и 

развојно окружење и да решава једноставне 

проблеме типичне за област примена на коју је 
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оријентисан на домен примене на 

који је оријентисан изабран 

алат,сашто једноставнијим 

програмирањем, али да је ипак 

суштина решења у програмском 

коду 

 

оријентисан тај алат 

–  за описан задатак из одговарајућег домена 

примене опише планирано решење и да тако 

описано решење имплементира 

– користи документацију и доступне 

информације са интернета како би на 

одговарајући начин употребио алат за решавање 

задатог проблема 

– проналази и користи слободно доступне садржаје 

са интернета које укључује у своје решење 

Начин остваривања програма: На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

 

Облицинаставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

● теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у 

циљу развијања поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика 

● практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конкретног задатка за проверу остварености исхода 

 

Настава се реализује у групама  

Годишњи фонд часова је 36. 

 

Препоруке зареализацијунаставе 

– Сложеност задатака треба да прати развојне карактеристике узраста и предзнања са којим долазе у седми разред. 

– Инсистирати на прецизности у анализи, провери исправности и нагласити значај исправљања грешака приликом израде задатка. 

 

23.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 

Циљ и задаци предмета: 
Општи циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени 

рачунара у свакодневном животу.  

Остали циљеви и задаци наставе информатике и рачунарства су:  

• упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;  

• развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;  

• оспособљавање за рад на рачунару;  
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• подстицање креативног рада на рачунару.  

Оперативни задаци  

• упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона;  

• упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару;  

• упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи;  

• упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи;  

• оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ 

ПРОРАЧУНИ 

 

 

10 

Раднасвескаираднилист.Уносподатака.Ф

орматирањећелија.Рад саформулама. 

Коришћење уграђених 

функција.Радсаграфичкимобјектима.Изр

адаграфикона. Штампање. 

 

Енглески 

језик, ТО, 

Математика 

• Ученици знају за основне појмове у Excel-у 

(радна свеска и радни лист, унос података и 

форматирање ћелија) 

• Ученици знају да раде са формулама и да 

користе уграђене функције 

• Ученици знају да раде са графичким 

објектима и израда графикон и исти 

штампају 

 

ИЗБОРНИ 

МОДУЛИ 

Презентације 

на мрежи 

 

10 

ОсновниелементијезикаHTML.Бојаислик

азапозадину.Рад сатекстом.Радса 

сликом.Хиперлинк. Рад са табелама. 

Специјализовани програмиза израдувеб 

страница. 

 

Енглески 

језик, ТО, 

Физичко 

васпитање, 

Биологија, 

Математика, 

Српски 

језик 

• Ученици знају да ураде презентацију на мрежи 

и знајуосновне елементе језика ХТМЛ. 

• Ученици знају да подесе боју и слику за 

позадину на презентацији 

• Ученици знају да ураде хиперлинк и да раде са 

табелама. 

Ученици знају основе рада у специјализованим 

програмима за израду вебстраница 

ИЗРАДА 

САМОСТА-

ЛНОГ 

ПРОЈЕКТА 

14 

Избор теме. Израда плана рада на 

пројекту. Избор средстава за реализацију 

пројекта. Израда пројекта. Вредновање 

пројекта. 

 

 

Енглески 

ј,ТО,Биологиј

а, 

Математика, 

Српски јез, 

Ликовна к, 

Физика 

• Ученици знају да обраде тему за израду 

презентације 

• Ученици знају да ураде план рада на пројекту 

као и средстава за реализацију пројекта. 

• Ученици знају да ураде задати пројекат 

као и да га самовреднују 

 

Начин остваривања програма :  

Предмет има статус  изборног.  
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Потребноједа ученичкирачунариимајузвучнике илислушалицеса микрофоном(због обраде мултимедијалних садржаја)апожељна јеи 

камера. 

У учионицисеналазии једанрачунарзанаставника, успостављенавезаса интернетом,скенер,штампачизвучници. 

Свирачунариуучионицисуповезаниумрежуиучионицаимарачунарски пројектор. 

 

Програмске садржајетреба остваривати првенствено кроз вежбе и практичанраднарачунару.Уциљуштобољег 

усвајањазнања,препорука једа ученициимајупоједанчасвежбисвакенедељеилидасереализуједвочас сваке друге недеље. 

Собзиромнатода ученицинеморајупохађатипредмет усвачетири разреда, неки садржаји семорајутематски понављатии провлачити 

кроз више разреда, какобисепредвиђенетемештобољесавладале. Ту се, пре свега,мислина темекојесетичуинтернета, 

азатимнаправљењеиобрадумултимедијалних садржаја,  као и  на њихово  уклапање  у функционалну целину кроз  пројектне задатке. 

 

23.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

Допунски рад се организује за ученике који у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских 

подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем  

разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 

Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с 

којима организује допунски рад.Такође бира активности, методе које ће најпре довести до напретка. 

Активности ученика у образовно-васпитном раду :  

- примењује претходно стечена знања;  

- уочава на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника решава тестове, чита, анализира, интерпретира, слуша, разговара, пише, прикупља материјал(са интернета), прави 

паное,уређује кабинет, истражује, открива релације и изражава их,упоређује,уочава 

Активности наставника у  образовно-васпитном раду:  

- Презентује наставне садржаје; 

- Подстиче на закључивање; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише  стваралачки однос 

-Усмерава ученика 

-Подстиче на размишљање 

-Развија код ученика аналитичко,синтетичко, индуктивно,дедуктивно мишљење 

-Наводи на размишљање  

- Прилагођава методе способностима ученика,  поставља  проблем 
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24. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Физичко и здравствено васпитање 

24.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима, доприносе 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 предмета: развијање и усавршавање моторичких способноси, стицање моторичких умења и теоретских знања неопходних за 

усвајање садржаја наставног програма физичког и здравственог васпитања, примена стечених знања, умења и навика у сложенијим 

условима кроз игру и такмичења, естетско изражавање. 

 

Компетенције које развија : Активна примена научених елемената у пракси и теоретском изражавању са повратним информацијама, 

друштвене и грађанске компетенције, културолошка освешћеност и изражавање. 

ИСХОДИ    

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ 

 

1. УВОДНИ 

ЧАС 

 

 

    1 

Упознавање ученика са 

планом и програмом 

физичког и здравственог 

васпитања 

 

  

 
2. ТЕСТИРАЊА 

5 Батерија тестова   

- Комбинује и користи 

достигнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 

- Доводи у везу развој 

физичких способности  са 

атлетским дисциплинама 

АТЛЕТИКА 22 

- Техника истрајног трчања 

- Спринтерско трчање 

- Скок увис (маказице) 

- Скок удаљ (увинуће) 

- Бацања 

Географија 3.1.3 Ученик правилно 

изводи све варијанте технике 

3.1.4.Ученик учествује на 

такмицењу у атлетском 

петобоју 

3.1.5.Зна атлетска правила 

неопходна за такм.у петобоју 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 
3.СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА-
22 - Тло  

Физика 3.1.6.Ученик правилно 

изводи вежбе  и 
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различитим кретањима, 

изводи ротације тела 

 

- користи елементе гимнастике 

у свакодневним животним 

ситуацијама и игри 

 

-процени сопствене 

могућности за вежбање у 

гимнастици 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ 

- Прескок  

- Греда 

 

комбин.вежби на тлу 

 

3.1.7.Правилно изводи 

згрчку и разношку са 

изразитијим фазама лета 

 

3.1.8.Ученица правилно 

изводи комбинацију вежби 

на греди 

- Користи елементе технике 

у игри 

- Примењује основна 

правила рукомета у игри 

- Учествује на 

унутародељењским 

такмичењима 

3. РУКОМЕТ 17 

- Техника 

- Тактика 

- Правила 

Српски језик 3.1.1.Ученик игра спортску 

игру примењујући сложене 

елементе технике, испуњава 

тактичке задатке,учествује у 

орган.  утакмице и суди 

3.1.2.Зна тактику рукомета 

,систем такмичења, начин 

организовања утакмице, и 

суди утакмицу 

-Изведе кретање, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу 

 

-Игра народно коло 

 

-Изведе кретање у различитом 

ритму 

 

-Изведе основне кораке плеса 

из народне традиције других 

култура 

4. РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИ

КА И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

5 

- Обновљање садржаја из 

претходних разреда;  

- Вијача:  

- Лопта:  

- Обруч:  

- Плесови: Дивна, Дивна. 

Моравац (прва варијанта). 

Једно коло из краја у 

којем се налази школа. 

Музичко 

васпитање 

3.1.16.Ученик успешно 

моторички и у ритму и 

темпу реализује одабрани 

плес,влада основама 

тренинга 

3.1.17.Зна терминологију 

плесова и систем такмичења 

3.1.18. Ученик правилно 

изводи самостални састав 

без и са реквизитима из 

ритмичке гимнастике и 

учествује на такмичењу 
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24.1.1. Обавезне физичке активности  

 

Здравствено васпитање примењује се сваког часа. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ 

- Користи елементе технике 

у игри 

- Примењује основна 

правила малог фудбала у 

игри 

- Учествује на 

унутародељењским 

такмичењима 

Мали фудбал 

14 Основни елементи технике: кретање 

са лоптом- вођење лопте 

произвољним делом стопала, ударци 

 

Неопходна правила: недозвољени 

контакти са лоптом, убацивање 

лопте у игру пре почетка утакмице, 

након прекида и када лопта напусти 

терен, искључења, извођење 

слободних и казнених удараца 

Физика, 

географија 

1.1.2.Зна функцију 

фудбала 

,осн.појмове,основне 

принципе тренинга и 

пружа помоћ у игри 

 

- Користи елементе технике 

у игри 

- Примењује основна 

правила кошарке у игри 

- Учествује на 

унутародељењским 

такмичењима 

Кошарка 14 

Основни став у нападу, у одбрани, 

кретење у одбрани, скок у одбрани и 

нападу, хватање и додавање лопте 

обема рукама, полазак и вођење 

лопте са предњом променом правца, 

пивотирање, и шутирање на кош  са 

дистанце  

Физика, 

географија 

1.1.1.Ученик игра 

кошарку примењујући 

основе технике,познаје 

правила и сарађује са 

члановима екипе 

изражавајући сопствену 

личност и уз 

поштовање других 

- Самопстално зна да 

постави фигуре, кретања 

фигура, матирање 
Шах 12 

Шаховкса азбука, вредноост фигура, 

отварања, завршница, средишница.. 

математик

а 

1.1.1.Ученик 

самостално игра шах,  

познаје правила  

- Користи елементе технике 

у игри 

- Примењује основна 

правила одбојке у игри 

- Учествује на 

унутародељењским 

такмичењима 

Одбојка 14 

Одбијање лопте прстима и чекићем, 

школски сервис, тенис сервис, 

дизање лопте, смечирање, ротација у 

игри 

Физика, 

географија 

1.1.2.Зна 

функцијуодбојке 

,осн.појмове,основне 

принципе тренинга и 

пружа помоћ у игри 
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24.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима,доприносе 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 предмета: развијање и усавршавање моторичких способноси, стицање моторичких умења и теоретских знања неопходних за 

усвајање садржаја наставног програма физичког и здравственог васпитања, примена стечених знања, умења и навика у сложенијим 

условима кроз игру и такмичења, естетско изражавање. 

Компетенције које развија :  Активна примена научених елемената у пракси и теоретском изражавању са повратним информацијама, 

друштвене и грађанске компетенције, културолошка освешћеност и изражавање. 

ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ ИСХОДИ 

1. УВОДНИ 

ЧАС 

 

   1 

Упознавање ученика са 

планом и програмом 

физичког и здравственог 

васпитања 

 

2. ТЕСТИРАЊА 5 Батерија тестова 

3.  

АТЛЕТИКА 
22 

-   Техника истрајног  

трчања 

- Спринтерско трчање 

- Скок увис (маказице) 

- Скок удаљ (увинуће) 

- Бацања 

 

Географија 3.1.3 Ученик правилно изводи 

све варијанте технике 

3.1.4.Ученик учествује на 

такмицењу у атлетском 

петобоју 

3.1.5.Зна атлетска правила 

неопходна за такм.у петобоју 

- Комбинује и користи достигнути 

ниво усвојене технике кретања у 

спорту и свакодневном животу 

 

- Доводи у везу развој физичких 

способности  са атлетским 

дисциплинама 

4.  

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

ВЕЖБЕ НА 

22 

- Тло  

- Прескок  

- Греда 

 

Физика  

3.1.6.Ученик правилно изводи 

вежбе  и комбин.вежби на тлу 

3.1.7.Правилно изводи згрчку 

и разношку са изразитијим 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима, 

изводи ротације тела 

- користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним ситуацијама 
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СПРАВАМА И 

ТЛУ 

фазама лета 

3.1.8.Ученица правилно 

изводи комбинацију вежби на 

греди 

и игри 

-процени сопствене могућности за 

вежбање у гимнастици 

5.  

КОШАРКА 

17 

- Основни ставови у нападу 

и одбрани 

- Техника пивотирања 

- Хватање и додавање 

лопте 

- Дриблинг 

- Шутирање 

- Кретање без лопте у 

нападу 

- Контранапад 

- Позициони напад и 

одбрана 

- Упознавање правила игре.  

- Игра 

Српски 

језик 

2.1.1.Ученик игра кошарку 

примењујући виши ниво 

технике ,већи број 

правила;виши степен сарадње 

са члановима екипе 

2.1.2. Зна функције 

кошарке,већи број 

правила,значај и принципе 

тренинга,утицај тренинга 

 

- Користи елементе технике у игри 

- Примењује основна правила 

кошарке у игри 

- Учествује на унутародељењским 

такмичењима 

6.  

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИ-

КА И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

5 

- Обновљање садржаја из 

претходних разреда;  

- Вијача:  

- Лопта:  

- Обруч:  

- Плесови: Дивна, Дивна. 

Моравац (прва варијанта).  

Једно коло из краја у којем се 

налази школа. 

 

 

 

Музичка 

култура 

3.1.16.Ученик успешно 

моторички и у ритму и темпу 

реализује одабрани 

плес,влада основама тренинга 

3.1.17.Зна терминологију 

плесова и систем такмичења 

3.1.18. Ученик правилно 

изводи самостални састав без 

и са реквизитима из ритмичке 

гимнастике и учествује на 

такмичењу 

Изведе кретање, вежбе и кратке 

саставе уз музичку пратњу 

 

-Игра народно коло 

 

-Изведе кретање у различитом ритму 

 

-Изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура 
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24.2.1. Обавезне физичке активности  

 

Здравствено васпитање примењује се сваког часа. 

 

 

ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ ИСХОДИ 

1. Мали 

фудбал 

15 Основни елементи технике: кретање са 

лоптом- вођење лопте произвољним 

делом стопала, ударци 

Неопходна правила: недозвољени 

контакти са лоптом, убацивање лопте у 

игру пре почетка утакмице, након 

прекида и када лопта напусти терен, 

искључења, извођење слободних и 

казнених удараца 

Физика, 

географија 

1.1.2.Зна функцију 

фудбала,осн.појмове,о

сновне принципе 

тренинга и пружа 

помоћ у игри 

 

- Користи елементе технике у 

игри 

- Примењује основна правила 

малог фудбала у игри 

- Учествује на 

унутародељењским 

такмичењима 

2. Бадминтон 
11 

Држање рекета, техника одбијања 

лоптице, држањ рекета окретање 

бочно и у страну, форфенд и бекенд 

ударац у бадминтону, и игра у 

паровима бадминтон 

Физика,  Без стандарда - Користи елементе технике у 

игри 

- Примењује основна правила 

бадминтона у игри 

- Учествује наунутародељењским 

такмичењима 

3. Шах 14 

Шаховкса азбука, вредноост фигура, 

отварања, завршница, средишница.. 

математик

а 

1.1.1.Ученик 

самостално игра шах,  

познаје правила  

- Самопстално зна да постави 

фигуре, кретања фигура, 

матирање 

4. Одбојка 14 

Одбијање лопте прстима и чекићем, 

школски сервис, тенис сервис, дизање 

лопте, смечирање, ротација у игри 

Физика, 

географија 

1.1.2.Зна 

функцијуодбојке 

,осн.појмове,основне 

принципе тренинга и 

пружа помоћ у игри 

 

- Користи елементе технике у 

игри 

- Примењује основна правила 

рукомета у игри 

- Учествује наунутародељењским 

такмичењима 
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25. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Физичко вапитање 

25.1. СЕДМИ РАЗРЕД 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима,доприносе 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 предмета: развијање и усавршавање моторичких способноси, стицање моторичких умења и теоретских знања неопходних за 

усвајање садржаја наставног програма физичког и здравственог васпитања, примена стечених знања, умења и навика у сложенијим 

условима кроз игру и такмичења, естетско изражавање. 

 

Компетенције које развија :  Активна примена научених елемената у пракси и теоретском изражавању са повратним информацијама, 

друштвене и грађанске компетенције, културолошка освешћеност и изражавање. 

ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ 

1. УВОДНИ ЧАС 1  

2. ТЕСТИРАЊЕ 5 Батерија тестова  

3. АТЛЕТИКА 22 

- Техника истрајног трчања 

- Спринтерско трчање 

- Скок увис (маказице) 

- Скок удаљ (увинуће) 

- Бацања 

 

 

Географија 

3.1.3 Ученик правилно изводи све варијанте технике 

3.1.4.Ученик учествује на такмицењу у атлетском петобоју 

3.1.5.Зна атлетска правила неопходна за такм.у петобоју 

4.СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ 

22 

- Тло 

- Прескок 

- Греда 

 

 

Физика 

3.1.6.Ученик правилно изводи вежбе  и комбин.вежби на тлу 

3.1.7.Правилно изводи згрчку и разншку са изразитијим 

фазама лета 

3.1.8.Ученица правилно изводи комбинацију вежби на греди 

5. ОДБОЈКА 17 

-Одигравање лопте прстима 

-Одигравање лопте "чекићем". 

-Сервис 

-Школски сервис 

-Смечирање 

-Блокирање 

 

 

Српски 

језик 

1.1.1.Ученик игра одбојку примењујући основе 

технике,познаје правила и сарађује са члановима екипе 

1.1.2.Зна функцију сп. игре,осн.појмове,основне принципе 
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25.2. ОСМИ РАЗРЕД 

 
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима,доприносе 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 предмета: развијање и усавршавање моторичких способноси, стицање моторичких умења и теоретских знања неопходних за 

усвајање садржаја наставног програма физичког и здравственог васпитања, примена стечених знања, умења и навика у сложенијим 

условима кроз игру и такмичења, естетско изражавање. 

 

Компетенције које развија :Активна примена научених елемената у пракси и теоретском изражавању са повратним информацијама, 

друштвене и грађанске компетенције, културолошка освешћеност и изражавање. 

-Игра 

6.  

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА 

И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

5 

- Обнављање садржаја из 

претходних разреда; 

- Вијача: 

- Лопта: 

- Обруч: 

- Плесови: Дивна, Дивна. 

Моравац (прва варијанта). 

Једно коло из краја у којем се 

налази школа. 

 

 

Музичко 

васпитање 

3.1.16.Ученик успешно моторички и у ритму и темпу 

реализује одабрани плес,влада основама тренинга 

3.1.17.Зна терминологију плесова и систем такмичења 

3.1.18. Ученик правилно изводи самостални састав без и са 

реквизитима из ритмичке гимнастике и учествује на 

такмичењу 

ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ 

1. УВОДНИ ЧАС 
1  
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2. ТЕСТИРАЊА 
5 Батерија тестова  

3. АТЛЕТИКА 22 

-   Техника истрајног трчања 

- Спринтерско трчање 

- Скок увис (маказице) 

- Скок удаљ (увинуће) 

- Бацања 

Географија 3.1.3 Ученик правилно изводи све варијанте 

технике 

3.1.4.Ученик учествује на такмицењу у 

атлетском петобоју 

3.1.5.Зна атлетска правила неопходна за такм.у 

петобоју 

4. СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

22 

- Тло  

- Прескок  

- Греда 

 

Физика 3.1.6.Ученик правилно изводи вежбе  

икомбин.вежби на тлу 

3.1.7.Правилно изводи згрчку и разншку са 

изразитијим фазама лета 

3.1.8.Ученица правилно изводи комбинацију 

вежби на греди 

5. ОДБОЈКА 

РУКОМЕТ 

ФУДБАЛ 

17 

-Одигравање лопте прстима  

-Одигравање лопте "чекићем".  

-Сервис  

-Школски сервис  

-Смечирање  

-Блокирање  

-Игра  

- Техника 

- Тактика 

- Правила 

Основни елементи технике: кретање са 

лоптом- вођење лопте произвољним 

делом стопала, ударци 

- Неопходна правила: недозвољени контакти 

са лоптом, убацивање лопте у игру пре 

почетка утакмице, након прекида и када 

лопта напусти терен, искључења, извођење 

слободних и казнених удараца 

Српски језик 1.1.1.Ученик игра одбојку примењујући основе 

технике,познаје правила и сарађује са 

члановима екипе 

1.1.2.Зна функцију сп. игре,осн.појмове,основне 

принципе  

3.1.1.Ученик игра спортску игру примењујући 

сложене елементе технике, испуњава 

тактичке задатке,учествује у орган.  

утакмице и суди 

3.1.2.Зна тактику рукомета ,систем такмичења, 

начин организовања утакмице, и суди 

утакмицу 

1.1.2.Зна функцију фудбала 

,осн.појмове,основне принципе тренинга и 

пружа помоћ у игри 

 

6. РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

5 

- Обновљање садржаја из претходних 

разреда;  

- Вијача:  

- Лопта:  

Музичко 

васпитање 

3.1.16.Ученик успешно моторички и у ритму и 

темпу реализује одабрани плес,влада основама 

тренинга 

3.1.17.Зна терминологију плесова и систем 
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26. ИЗАБРАНИ СПОРТ : Фудбал 

26.1. СЕДМИ РАЗРЕД 

Циљеви и задаци: Развој и одржавање моторичких способности, учење и усавршавање основних елемената технике, пружање 

неопходних знања из изабраног спорта, обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу. Развијње моторичких 

способности спортско-техничко образовање ученика, теоријско образовање, правила, упознавање ученика са онсовним принципима и 

вежбања у складу са његовим узрастом и упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и предозирања у 

изабраном спорту. 

Начин остваривања програма :  Теоретско објашњење и практичан рад, показивање кинограма и гледање слика 

26.2. ОСМИ РАЗРЕД 

Циљеви и задаци: Развој и одржавање моторичких способности, учење и усавршавање основних елемената технике, пружање 

неопходних знања из изабраног спорта, обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу. Развијње моторичких 

способности спортско-техничко образовање ученика, теоријско образовање, правила, упознавање ученика са онсовним принципима и 

вежбања у складу са његовим узрастом и упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и предозирања у 

изабраном спорту. 

- Обруч:  

- Плесови: Дивна, Дивна. Моравац (прва 

варијанта). Једно коло из краја у којем се 

налази школа. 

такмичења 

3.1.18. Ученик правилно изводи самостални 

састав без и са реквизитима из ритмичке 

гимнастике и учествује на такмичењу 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација  СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

Фудбал 

 

 

36 

Техничка припрема, кретање са лоптом, 

ударци, заустављање, игра главом, вођење 

лопт, дриблинг, одузимање лопте, убацивање 

лопте, техника голмана, правила и тактика 

Српски 

језик,  

 

ликовна 

култура 

1.1.1.Ученик игра фудбал примењујући основе 

технике,познаје правила и сарађује са члановима 

екипе 

1.1.2.Зна функцију сп. игре,осн.појмове,основне 

принципе  

Фудбал 

 

 

36 

Техничка припрема, кретање са лоптом, 

ударци, заустављање, игра главом, вођење 

лопт, дриблинг, одузимање лопте, убацивање 

лопте, техника голмана, правила и тактика 

 

Српски 

језик,  

 

ликовна 

култура 

1.1.1.Ученик игра фудбал примењујући основе 

технике,познаје правила и сарађује са члановима 

екипе 

1.1.2.Зна функцију сп. игре,осн.појмове,основне 

принципе  
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27. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Руски језик 

27.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

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. Осбособљавање ученика за основну писмену и 

усмену комуникацију. 

Компетенције које развија :комуникативна и социјална 

             ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

Ученик уме да се поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија језичка 

средства.Реагuje на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака, и слично) и 

иницирање упознавања; успостављања контакта 

(нпр. при сусрету, на разгледници, у имејлу, 

СМС-у). 

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, 

Математика. 

Представљање себе идругих; давање основних 

информација о себи;давање и и тражење 

основних информација одругима.Иницирање 

упознавања, посредовање у упознавању и 

представљање других особа, присутних и 

одсутних, усмено и писано; слушање и читање 

кратких и једноставних текстова којим се неко 

представља. 

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 

Разумевање и давањеједноставних упутстава и 

налога.Заповедни начин фреквентних глагола 

(слушать/прослушать, читать/прочитать, 

писать/написать, повторять/повторить, встать, 

сесть...), Прошло време фреквентних глагола. 

Интонација упитних исказа без упитне речи.  

 

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, 

информатик

а 
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Изражавање количине ибројева. Разуме 

једноставне изразе који се односе на количину 

(број особа, животиња и предмета количина 

приликом куповине и сл.) и реагује на њих; 

 

Исказивање просторниходноса и величина - 

разуме једноставна обавештења о простору и 

оријентацији у простору и реагује на њих; - 

тражи и пружи кратка и једноставна обавештења 

о оријентацији у простору; - опише непосредни 

простор у којем се креће. 

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, 

географија 

Поновља глаголе у садашњем и прошлом 

времену. Описује родно место уз помоћ 

илустрација и савета. Самостално коришћење и 

проналажење речи у речнику. 

 

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 

 

Начин остваривања програма : Коришћење различитих метода ( дијалошке, текстуалне, илустративне, комуникативне итд.), као и 

комбинација облика рада ( индивидуални, рад у пару). 

27.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета : Подстицање жеље и интересовања за проширивање знања из руског језика и упознавање културе и обичаја 

руског народа, овладавање граматичким изразима.Oвладавање основним вештинама говора и писања на руском језику ради 

једноставније комуникације са особама из других земаља. 

 

Компетенције које развија :комуникативна, социјална и компетенција за учење 
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ИСХОДИ 
 По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Ученик разуме једноставну усмену поруку 

исказану савременим језиком на дату тему. Уме 

да напише краће реченице или електронске 

поруке на задату тему и одговори. 

 

 

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 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, 

ученик пише поруке и кратке текстове на тему « 

Школа», упознаје се са системом образовања у 

Русији и називима предмета, интересовањима у 

школи и ван ње. 

 

 

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 

Ученик се упознаје са празницима у Русији, уме 

уз помоћ илустрација и краћих текстова да 

препозна о ком празнику је реч. Писмено и 

усмено одговара на честитке поводом 

рођендана, Божића итд., пазећи на нагласак, 

интонацију и реченичне конструкције. 

 

 

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 

Ученик допуњава и пише речи на основу датог 

модела, слике или другог визуалног подстицаја. 

Уме усмено и писмено да напише о својим 

активностима ван школе, комуницира на руском 

језику о музици и својим идолима. 

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 

 

музичко 

Ученик остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима кратке информације у вези са 

познатим темама.  Даље учи о путовању по 

Русији, упознаје се са местима и 

знаменитостима.Користи конструкције са са 

основним глаголима кретања «Мы идём в 

школу. Мы каждый день ходим в школу». 

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 
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Подсећа се редних бројева и деклинације. 

Увежбава и шири лексички фонд речи. Користи 

слике и илустрације Подсећа се употребе 

садашњег и прошлог времена глагола «петь, 

пить, уметь, мочь» 

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 

 

Начин остваривања програма : Коришћење различитих метода ( дијалошке, текстуалне, илустративне, комуникативне итд.), као и 

комбинација облика рада ( индивидуални,фронтални, рад у пару). 

 

27.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета :Усвајање лексичких и граматичких израза, учење и примена комуникативних јединица, могућност вршења 

конверзације на руском језику. 

 

Компетенције које развија :комуникативна, социјална и дигитална 

 

ТЕМА Брчас         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1.Повторяем 

 

12 -Я, моя семья и мои друзья  

-Там , где я живу 

 -Чем я интересуюсь 

Српскијезик 

, Историја 

Подсећа се тема и граматичког садржаја из 6.разреда 

на теме « моја породица, пријатељи, где живим и чиме 

се интресујем». 

 

2. Семейные будни 

и праздники 

17 Семейные будни  

-Семейные традиции 

 -Трудные родители или трудные 

дети 

Српски језик 

, Историја , 

Музичка 

Култура 

Ученик уме да напише краће текстове на теме « 

породични празници» и « компликовани родитељи или 

деца?». Активно учествује у дискусији и слободно 

изражава мишљење на дату тему. 

 

3. Где лучше жить: 

в городе или в 

деревне? 

17 -Здесь мне нравится жить 

 -Интересные города и деревни 

России 

 -Школьный обмен 

Српски језик 

, Географија 

Ученик уме да употреби глаголе краголе кретања 

бежать, бегать, плыть, плавать, лететь, летать у 

садашњем и прошлом времену. Учествује у 

комуникацији на тему градови и села у Русији и 
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 школска размена. 

 

4. Как живёт 

молодёжь? 

 

17 -Какая она - молодёжь 21. века ? 

-Русский культурный и школьный 

обмен 

 -Первая любовь 

Настоящий друг 

Српски језик 

Енглески језик 

Историја 

Музичка 

култура 

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. 

 

5. В мире СМИ 

   6 -СМИ и молодёжь. 

-Реклама в нашей жизни. 

-Телевизор или кино? 

 

 

 

Српски 

језик, 

Енглески 

језик, 

Информатик

а  

Ученик треба да разуме краћа излагања исказана 

природним темпом; садржај непознатог текста који 

садржи понеку непознату реч; да даље усавршава 

изговор. Ученик активно учествује часу и проширује 

лексички фонд речи на тему медији. Изражава 

слагање-неслагање на руском језику. 

6. Додатак     3 -Говорни чинови  

-Текстови за читање  

-Граматичке структуре  

-Технике учења и рада 

 

Српски језик 

Усавршава технике учења и рада. Ученик слободно 

чита краће текстове, предвиђене програмом. 

 

Начин остваривања програма : Коришћењем различитих метода ( дијалошких, текстуалних, илустративних, комуникативних итд.), 

као и комбинација облика рада ( индивидуални, рад у пару, групни рад). 

27.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 

Циљ и задаци предмета :Усвајање лексичких и граматичких израза , учење и примена комуникативних јединица , могућност вршења 

комуникације на руском језику.Усавршавање вештине говора, писаног изражавања и усавршавање разумевања говора. 

Компетенције које развија :комуникативна, социјална, дигитална, сарадња 

 

ТЕМА Бр 

час 

        НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 



445 
 

 

1. Спорт и мы 

 

 

 

 
19 

-Спорт и здоровье  

-Спорт и фитнес  

-Спорт - это для меня 

Биологија , 

Физичко 

васпитање 

Ученик разуме адаптиране текстове дужине око 150 речи  

( брошуре, интервјуе) везане за спорт и здравље. 

Проширује лексички фонд речи, са лакоћом преноси 

смисао прочитаног текста и једноставним језичким 

средствима преноси информације о себи ( омиљени спорт, 

спортисти, начин исхране). 

 

2.  

Путешествие 

по России 

 

 

 

 
 

19 

-На самолёте в отпуск  

-В далёкие края 

 -Летние приключения 

Српски језик 

, Географија 

Уме да уз помоћ усвојених језичких средстава води кратак 

разговор о познатим темама, као и да код саговорника се 

распита о сличним. Даље проширује фонд речи везан за 

путовања, знаменитостима у Русији, користи кратке 

контактне форме: разгледнице, електронска писма, писма 

са садржајем личне природе. Проширује знање везано за 

глаголе кретања са префиксима и неодређене заменице и 

прилоге. 

 

 

3. Портфолио 

 

 

 

 

10 
-Чтение 

 -Аудирование 

 -Письмо 

 -Говорение 

 -Медиация 

Српски језик 

Енглески 

језик 

Зна да користи кратне писане форме, да оствари 

комуникативну ситуацију молбе, захваљивања, упита, 

прихватања и одбијања предлога( употребљавајући 

једноставна и уцвојена језичка средства); самостално 

пише кратке саставе на теме, предвиђене програмом. 

Ученик уме да усмено преноси суштину поруке са 

матерњег на руски језик и обрнуто. 

 

4. Додатак 

 

 

 

 

 

 

 

13 
-Город или деревня? Что выбрать? 

-Экскурсия по городу 

-Проект 2  

-Школьный обмен 

-Интервью со Стефаниж 

-МАССОВАЯ КОМУНИКАЦИЯ-

Коммуникация в прошлом и 

настоящем 

Српски језик 

Енглески језик, 

Информатика, 

Грађанско 

васпитање 

Ученик  препознаје основне принципе језика, односно 

граматичке и социолингвистичке компетенције. На крају 

осмог разреда ученик разуме говор наставника на 

одређене теме; у зависности од комуникативног циља у 

тексту препознаје и индетификује општи садржај,  важне 

нформације, суштину поруке,као и општи садржај. 

 

5. Додатак 

 

 

 -Песме  

-Савети за учење 

 -Лексичка средства : дискусија , 

презентација, изражавање 

мишљења 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Ученик започиње краћи разговор о познатим темама, 

одржава континуитет и завршава га; преприча садржај 

краћег текста, аудио или визуалног записа. Активно 

користи савете за учење током наставе и за време 

презентација. 
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Начин остваривања програма : Коришћење различитих метода ( дијалошке, текстуалне, илустративне, комуникативне итд.), као и 

комбинација облика рада ( индивидуални,фронтални, рад у пару). 

 

27.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 

27.5.1. РАЗРЕД : Пети 

 

Циљ : Овладати основним садржајима. Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са 

часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 

ТЕМА  

1. Россия 

2. Кто это? 

3. Моё хобби 

4. Здесь я дома 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

-Алфавит. Овладати свим словима који се разликују графичким приказом од наше азбуке. 

-Употреба личних и присвојних заменица. Чланови породице. 

- Моје занимање. Називи спортова. Знати усмено и писмено како да каже којим спортом се бави. 

- Бројеви до 20 

-Промена гладола жить, идти, ехать по лицима. 

27.5.2. РАЗРЕД : Шести 

Циљ : Савладавање основних комуникативних израза и владање основним граматичким правилима ,као и њихова примена. 

ТЕМА 

1. Добро пожаловать в Россию 

 2. Наша школа  

3. Праздники в России  

4. Свободное время 
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5. Ура, у нас каникулы!  

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

Уметь втречать и провожать гостей  

-Сказать немного о России. Рећи нешто о Русији. 

- Промена глагола по лицима.  

- Глаголи бавити се  и интересовати се.- Глаголи кретања идти/ехать, ходить/ езжать 

-Сказать где ты учишься и какое твоё расписание уроков.Распоред часова. 

 -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?- Како проводиш распуст? 

 

 Ако ученици нису довољно савладали градиво,онда ће бити додатно рађено са њима . Радићемо на оним темама које нису 

довољнојасне. 

27.5.3. РАЗРЕД: Седми 

Циљ: Помоћи ученицима у учењу пропуштеног градива, подстицати на рад, развој и напредак. Оспособити ученика за успешније 

усвајање градива које није било усвојено у редовној настави. 

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 

-Как наша семья празднует ? - 

-живот у породици  

- разговор о породичним традицијама 

-живот у породици - разговор о породичним традицијама 

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 

-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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27.5.4. РАЗРЕД : Осми 

Циљ : 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 

 

27.6. ДОДАТНА НАСТАВА 
27.6.1. РАЗРЕД: Седми 
 

  Циљ додатне 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 информисање 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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27.6.2. РАЗРЕД : Осми 

 
ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Сми и молодёжь  

2. Спорт и мы  

3. Путешествие 

 

 

 

 

 

Додатак  

-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 

- Технике усавршавања рецептивних и продуктивних говорних делатности. 

 

28. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИНАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ : Грађанско васпитање 

28.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

Циљ наставе грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 

демократске вредности. 

 

Компетенције које развија :комуникација на матерњем језику, дигитална компетенција, друштвене и грађанске компетенције, да се 

схвати значај креативних идеја, искустава и емоција у различитим медијима -музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго. 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- разликује жеље од потреба и наведе примере везе 

између потреба и људских права; 

- препозна своје потребе, као и потребе других и да их 

уважава; 

- штити своја права на начин који не угрожава друге и 

њихова права; 

- учествује у доношењу правила рада групе и поштује 

их; 

- аргументује потребу посебне заштите права детета; 

- на примеру препозна уграђеност права деце у 

основним документима која уређују рад школе; 

- наводи примере и показатеље остварености и кршења 

дечијих права; 

- наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих 

права; 

- поштује права и потребе ученика који су у инклузији 

у његовом одељењу/школи; 

- препозна ситуације кршења својих права и права 

других; 

- идентификује кршење људских права на примеру 

неког историјског догађаја;  

 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Права детета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Потребе и права 

Потребе и жеље. 

Потребе и права. 

Права и правила у учионици. 

Правила рада у учионици, доношење 

групних правила.  

Права детета у документима о 

заштити права 

Посебност права детета и људска 

права. 

Конвенција о правима детета. 

Врсте права. 

Показатељи остварености и кршења 

дечијих права. 

Конвенција о правима детета у 

документима која се односе на школу. 

 

 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

и 

рачунарство 

 

- поштује правила одељенске заједнице и правила на 

нивоу школе; 

- поступа у складу са моралним вредностима 

грађанског друштва; 

- искаже свој став о значају правила у функционисању 

заједнице; 

- понаша се у складу са правилима и дужностима у 

школи 

- наводи начине демократског одлучивања; 

- препозна одговорност одраслих у заштити права 

деце; 

- објасни улогу појединца и група у заштити дечијих 

права; 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Школа као 

заједница 

9 Права и функционисање заједнице 

Моје заједнице. 

Школа као заједница. 

Одлучивање у учионици и школи. 

Гласање и консензус као демократски 

начини одлучивања.  

Одговорности и обавезе у заједници 

Одговорност деце. 

Одговорности одраслих (родитеља, 

наставника).  

Кршење и заштита права 

Шта могу и коме да се обратим у 

ситуацијама насиља. 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

Историја 

 

Ликовна 

култура 

 

Информатика 

и 

рачунарство 
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- реално процени сопствену одговорност у ситуацији 

кршења нечијих права и зна коме да се обрати за 

помоћ; 

- препозна и анализира сличности и разлике између 

ученика у групи; 

- прихвата друге ученике и уважава њихову 

различитост; 

- проналази примере моралних поступака у 

књижевним делима које чита, у медијима и у 

свакодневном животу; 

- наводи примере из свакодневног живота предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама; 

- проналази примере нетолеранције и дискриминације 

у књижевним делима која чита; 

- у медијима проналази примере предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама и критички их анализира; 

- препозна и објасни врсте насиља; 

- прави разлику између безбедног и небезбедног 

понашања на друштвеним мрежама; 

- заштити од дигиталног насиља; 

- анализира сукоб из различитих углова (препознаје 

потребе учесника сукоба) и налази конструктивна 

решења прихватљива за све стране у сукобу; 

- аргументује предности конструктивног начина 

решавања сукоба; 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Сукоби и 

насиље 

9 Наши идентитети 

Наше сличности и разлике 

(раса, пол, национална припадност, 

друштвено порекло, вероисповест, 

политичка или друга уверења, имовно 

стање, култура, језик, старост и 

инвалидитет). 

Стереотипи и предрасуде. 

Дискриминација. 

Толеранција.  

Сукоби и насиље 

Сукоби и начини решавања сукоба. 

Предности конструктивног решавања 

сукоба. 

Врсте насиља: физичко, активно и 

пасивно, емоционално, социјално, 

сексуално, дигитално. 

Реаговање на насиље. 

Начини заштите од насиља.  

 

 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

Информатика 

и 

рачунарство 

 

 

 

Историја 

 

- препознаје примере грађанског активизма у својој 

школи и исказује позитиван став према томе; 

- идентификује проблеме у својој школи; 

- прикупља податке о проблему користећи различите 

изворе и технике; 

- осмишљава акције, процењује њихову изводљивост и 

предвиђа могуће ефекте; 

- активно учествује у тиму, поштујући правила 

тимског рада (у групној дискусији показује вештину 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

9 Планирање и извођење акција у школи 

у корист права детета 

Учешће ученика у школи. 

Избор проблема. 

Тражење решења проблема. 

Израда плана акције. 

Анализа могућих ефеката акције. 

Планирање и извођење акције. 

Завршна анализа акције и вредновање 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

Историја 

Ликовна 

култура 

 

Информатика 
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активног слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на неугрожавајући начин); 

ефеката. 

Приказ и анализа групних радова. 

и 

рачунарство 

 

Начин остваривања програма :  

Програм наставног предмета грађанско васпитање, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по моделу 

спирале и оријентисан је на остваривање исхода. Теме по областима се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји из 

разреда у разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, унапређују. Типичан пример 

таквог исхода су они који се односе на комуникацију. Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено 

унапређују кроз бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање 

дискриминације и многе друге исходе који се не могу брзо и лако остварити обрадом само једног програмског садржаја. Све четири 

области су једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна веза.  

У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану 

сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба остварити. Редослед наведених исхода не исказује њихову важност јер су 

сви од значаја за постизање општег циља предмета. Између исхода, како у оквиру једне, тако и више области, постоји повезаност. 

Остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног 

дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода. Посебност грађанског васпитања је у томе што је оно део ширег 

концепта образовања за демократију и грађанско друштво и у том смислу је тесно повезано са другим предметима, ваннаставним 

активностима и уопште етосом школе. 

28.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
Циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице проширивањем знања о 

демократији,њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.  

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

 

 

УПОЗНАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА 

ПРОГРАМА  

 

 

 

 

 

6 

- Увод у програм: представљање циљева, задатка и садржаја програма и упознавање 

ученика са начином рада.  

- Упознавање са најзначајнијим појмовима из програма.  

- Мере и решења: проучавање уводног текста, размена мишљења, уочавање проблема у 

заједници, предлози могућих решења одређених проблема.  

- Правила и захтеви тимског рада: упознавање ученика са карактеристикама и правилима 

тимског рада.  

- Упознавање са корацима кроз које се реализује програм.  

- Студија одељења: упознавање ученика са израдом разредне студије, начином прикупљања 

материјала и прилога за презентацију и документацију за четири дела студије. 

 

Српски језик 

и књижевност 

 

 

Информатика 

и рачунарство  

 



453 
 

 

УОЧАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА У 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

 

4 

- Уочавање проблема у друштвеној заједници: ученици кроз дискусију идентификују честе 

проблеме заједнице и у групама попуњавају "Упитник за уочавање и анализу проблема".  

- Подела ученика у групе за прикупљање података о појединим проблемима и упућивање у 

начин коришћења "Упитника за прикупљање података".  

- Прикупљање података:  

- разговор са родитељима, наставницима и другим члановима заједнице,  

- коришћење штампаних извора и информација из медија.  

- Извештавање и дискусија о прикупљеним подацима сваке групе. 

Српски језик 

и књижевност 

 

Историја 

Ликовна 

култура 

Информатика 

и рачунарство  

 

ИЗБОР 

ПРОБЛЕМА 

 

 

1 

 - Процењивање прикупљених података, дискусија о проблемима и избор заједничког 

проблема. 

Српски језик 

и књижевност 

Информатика 

и рачунарство 

Историја  

 

САКУПЉАЊЕ 

ПОДАТАКА О 

ИЗАБРАНОМ 

ПРОБЛЕМУ 

 

 

 

8 

- Идентификовање извора информација: упознавање са изворима података.  

- Упознавање са техникама и поступцима прикупљања информација: разматрање са 

ученицима "Упутстава за добијање и документовање података", садржаја упитника и 

других поступака прикупљања података на терену (посете библиотекама, телефонирање, 

заказивање састанака, писање захтева...).  

- Подела на истраживачке тимове и припрема потребних материјала: припрема ученика за 

претходну најаву посете особама у организацијама и институцијама којима ће поставити 

питања из "документационих упитника".  

- Сакупљање података о изабраном проблему (може и као домаћи задатак): посете ученика 

различитим организацијама и институцијама и организовање гостовања особа из 

организација или институција које се баве решавањем изабраног проблема.  

- Разговор о прикупљеним подацима. 

 

Српски језик 

и књижевност 

 

Информатика 

и рачунарство 

 

 

ИЗРАДА 

СТУДИЈЕ 

 

 

12 

- Подела ученика на четири студијске групе: упознавање са деловима студије и задацима 

студијских група на основу "Упутстава за студијске групе".  

- Разврставање и класификовање сакупљених материјала према захтевима делова студије.  

- Критеријуми за израду студије: упознавање ученика са мерилима за израду и процену 

студије.  

- Израда студије: ученици раде на два дела студије - показни део (пано) и документациони 

део. 

- Јавна презентација 

Српски језик 

и књижевност 

 

Информатика 

и рачунарство 

Ликовна 

култура 

Математика  

 

ЈАВНА 

ПРЕЗЕНТАЦИ

 

 

1 

- Јавно представљање разредне студије: ученици пред жиријем и публиком представљају 

своје делове разредне студије и одговарају на питања. 

Српски језик 

и књижевност 
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ЈА СТУДИЈЕ Информатика 

и рачунарство 

 

 

ОСВРТ НА 

НАУЧЕНО 

 

 

4 

- Разговор о томе шта су ученици и како научили: ученици самостално процењују искуства 

и вештине које су стекли током програма.  

- Израда кратког писаног осврта на научено као део документације: ученици бележе утиске 

о личном и заједничком раду и напредовању. 

Српски језик 

и књижевност 

 

Информатика 

и рачунарство 

Историја 

Математика 

 

Начин остваривања програма :  

Програмске садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода изражавања мишљења и ставова о отвореним 

питањима и проблемима које су сами идентификовали као значајне; разумевање и разматрање различитих мера које се у 

школи/локалној заједници предузимају у циљу решавања проблема; унапређење вештина комуникације у различитим социјалним 

ситуацијама (у школи, на нивоу вршњачке групе и са наставницима, као и ван школе, са представницима јавних институција, 

организација и другим учесницима у животу локалне заједнице); развијање способности критичког мишљења, аргументовања и 

залагања за сопствене ставове; повезивање властитог искуства са потребама школске/локалне заједнице и активно ангажовање.  

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада.  

Интерактивно учење подразумева сложен поступак који тежи да имитира процес сазнавања какав се одвија у аутентичним животним 

околностима, и води једном целовитом искуственом доживљају, употребљивом и трајном. У интерактивном процесу учења остварује се 

сарадња између наставника и ученика и то у облику заједничке конструкције нових знања и у виду активности наставника и ученика 

које су комплементарне, односно које се допуњују.  

 

Код овог начина рада то се постиже кроз планирано, вођено и временски скраћено пролажење кључних фаза оваквог учења:  

- ученици се најпре уводе у контекст теме којом желимо да се бавимо;  

- креира се ситуација која свима омогућава да активно учествују у истраживању и изналажењу решења за постављени проблем;  

- кроз дискусију се размењује, објашњава, прецизира и уобличује искуство;  

- успоставља се веза са постојећим знањима и праве се различите генерализације.  

 

Основна теза које би наставници све време требало да се придржавају је да ученике учимо не шта да мисле, него како да мисле. 

Ученици активно и равноправно учествују у свим активностима. Улога наставника је да иницира и одржава двосмерну комуникацију са 

ученицима, да подстиче изношење њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме, као и да креира атмосферу на часу погодну за 

размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима. У том смислу, интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз 

следеће форме: кооперативни рад наставник-ученици; кооперативни рад у малим групама ученика; тимски рад.  

 

У току рада улога наставника је да:  
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- мотивише ученике за рад тако што ће развијати и одржавати њихова интересовања за живот и рад у школи/локалној заједници и 

давати лични пример позитивне заинтересованости за сва питања која су важна за унапређење квалитета живота;  

- организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и опрему, наставне облике и методе рада, као и 

време потребно за реализацију;  

- развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, тако што ће постављати питања, захтеве, давати своје мишљење, 

подстицати ученике да они износе своја гледишта, подстицати интеракцију, пружати повратну информацију итд.;  

- уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократски управља разредом.  

Посебно је важно да наставник контролише своју процењивачку улогу, да не буде превише или премало критичан према ученицима и 

да својом укупном комуникацијом доприноси подстицању свести о правима и могућностима ученика да активно учествују у мењању 

свог окружења.  

28.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци предмета :Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања,формирају ставове,развију вештине и 

усвоје вредности које су претпоставка за компентентан,одговоран и ангажован у демократском друштву; као и стварање разноврсних 

могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха,циљаеви и задаци образовања,и 

циљеви наставе грађанског васпитања у пуној мери буду реализовани. 

 

Задаци: 

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 места и улоге детета као грађанина у 

друштву;разумевање односа између грађанских права појединва и општег добра;упознавање са начинима развијања грађанске 

одговорности;разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција;подстицање при ангажовању у различитим 

иницијативама и акцијама;разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници;разумевање неопходности 

постојања власти;упознавање са концептом ограничене власти;упознавање са институцијом Ђачког парламента. 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

 

 

УВОД 

 

2 Поглед уназад - подсећање на садржаје програма грађанског васпитања за 5. и 6. разред 

(права и одговорности на нивоу школе/локалне заједнице; активно учешће у животу 

школе/локалне заједнице; школска правила и процедуре, мере власти).  

Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада. 

Српски језик и 

књижевност 

Информатика 

и рачунарство  

ГРАЂАНИН 19 Грађанин и политика у прошлости - порекло речи политика и грађанин, историјски 

контекст развоја грађанских права и слобода, Декларација о праву човека и грађанина 

(1789. г).  

Грађанин и политика у садашњости - појмови политика и грађанин у савременом 

Српски језик и 

књижевност 

 

Историја 
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друштву. Универзална декларација о људским правима (1948. г.).  

Одговоран и активан грађанин - знања, вештине, особине, вредности и понашање 

одговорног и активног грађанина.  

Дете као грађанин - Конвенција о правима детета као полазиште за одређивање места и 

улоге детета као грађанина. Деца и одрасли као грађани - сличности и разлике.  

Породица, школа, локална заједница, држава - заједнице у којима живимо.  

Права - права појединца и опште добро.  

Одговорност - индивидуална (моралне вредности) и грађанска (информисаност, 

поштовање закона, бирачко право - право да бира и да буде биран, учешће у 

организацијама које се залажу за општу добробит, покретање иницијатива...). Начини 

развијања грађанске одговорности: институционални и ванинституционални.  

Волонтерски покрет - појам и значај волонтерског покрета. Вредности на којима почива 

волонтаризам (солидарност, емпатија, алтруизам...). Избор волонтерских акција и израда 

плана за њихово извођење.  

Извођење волонтерске акције.  

Анализа успешности волонтерске акције. 

 

Ликовна 

култура 

 

Информатика 

и рачунарство  

 

Историја 

 

Географија  

ДРЖАВА И 

ВЛАСТ 

7  Држава - појам и историјски контекст развоја државе.  

Власт - неопходност постојања власти; ограничена/неограничена власт; владавина 

појединца/владавина закона; демократија, устав (Устав Србије и права детета, Конвенција 

о дечијим правима); нивои власти (локални, покрајински и републички) и подела власти 

(законодавна, извршна и судска). 

Српски језик и 

књижевност 

Информатика 

и рачунарство 

Историја  

ЂАЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ И 

ИНИЦИЈАТИВА 

5 Ђачки парламент - место и улога ђачког парламента по одредбама Закона о основама 

система образовања и васпитања. Начин функционисања ђачког парламента.  

Иницијатива - избор теме демократском процедуром и покретање иницијативе да се о њој 

расправља у Ђачком парламенту (ако у школи не постоји Ђачки парламент, иницијатива 

може да се односи на његово оснивање).  

Српски језик и 

књижевност 

Информатика 

и рачунарство 

 

 

ЗАВРШНИ 

ДЕО 

3 Речник - израда речника кључних појмова са којима су се ученици упознали на часовима 

грађанског васпитања током школске године.  

Шта носим са собом - размена ученичких искустава о активностима реализованим на 

часовима грађанског васпитања и процена корисности и употребљивости стечених знања 

и вештина за свакодневни живот. 

Српски језик и 

књижевност 

Информатика 

и рачунарство 

Ликовна култу 

Математика  
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Начин остваривања програма :  

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних 

проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици 

информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Начини и методе реализације овог програма су исти они који су већ коришћени у оквиру овог предмета, али се уводе и сложенији 

начини рада који прате развојне карактеристике ученика седмог разреда. Дискусија, аргументовање, дебата, анализа случаја, поређење 

и покретање иницијативе су начини на који се најбоље могу реализовати садржаји овог програма. Кроз изборни предмет грађанско 

васпитање и даље се негује и развија процес сазнавања кроз активно учење, односно кроз пуну партиципацију ученика, учење од 

других и заједно са другима, као и учење за живот уз коришћење искуства ученика. 

Предвиђене теме програма се могу ефикасније реализовати уз коришћење разноврсног материјала, на чијој припреми могу радити и 

наставници и ученици. Ти материјали треба да буду из различитих извора (књиге, штампа, телевизија, интернет...), актуелни, 

подстицајни за дискусију и критичко читање. 

Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могућност за седење у кругу и рад у одвојеним мањим 

групама (од 4 до 6 ученика). Пожељно је да се за наставу овог предмета користи посебна просторија и/или да се материјали и продукти 

рада ученика чувају на једном месту. 

За реализацију предмета је потребан и основни материјал за израду паноа: фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 

формата бели и у боји и четвороделна табла дименизија 100х80 

 

28.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 

Циљ и задаци предмета : Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања,формирају ставове,развију вештине и 

усвоје вредности које су претпоставка за компентентан,одговоран и ангажован у демократском друштву; као и стварање разноврсних 

могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха,циљаеви и задаци образовања,и 

циљеви наставе грађанског васпитања у пуној мери буду реализовани. 

Задаци: 

Разумевање концепта универзалности права детета; стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у 

савременом друштву; развијање критичког односа према појавама злоупотребе права детета;упознавање са неопходним условима за 

остваривање најбољег интереса детета;упознавање са местом,улогом и значајем међународних организација које се у свом раду баве 

унапређивањем положаја деце;упознавање са местом,улогом и значајем институција и организација које се у свом раду баве 

унапређивањем положаја деце у Србији;упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса 

деце;разумевање места,улоге и одговорност државе,друштва,породице и детета у унапређивању положаја деце у једном 
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друштву;разумевање улиге и значаја медија у савременом друштву;унапређивање вештине критичког разматрања информација 

добијених преко различитих медија;упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација 

 

 

УВОД 

 

2 Поглед уназад - подсећање на садржаје програма грађанског васпитања за 5, 6. и 7. 

разред (права и одговорности на нивоу школе/локалне заједнице и друштва; активно 

учешће у животу школе/локалне заједнице и друштва). 

Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада 

Српски језик и 

књижевност 

 

ДЕЦА У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

19 Положај деце у савременом друштву  

Положај детета у друштву - место, улога и одговорност државе, друштва, породице и 

детета. 

Универзалност људских права и права детета, повезаност дечијих потреба са правима 

детета. 

Чиниоци који утичу на оствареност дечијих права - економски развој, социјални и 

политички амбијент, традиција, култура... Примери злоупотребе права детета - трговина 

децом, деца војници, дечја порнографија, злоупотреба дечјег рада, деца бескућници, 

насиље над децом... Примери који показују начине којима се обезбеђују услови за 

остваривање најбољег интереса деце - једнаке могућности за све (у образовању, 

здравственој заштити...), законска регулатива која забрањује телесно кажњавање деце, 

учешће деце у активностима које су од значаја за њих и друштво... 

Међународне организације које се баве унапређивањем положаја деце и заштитом 

њихових интереса  

Улога и значај организација као што су Уницеф, Унеско, Међународни комитет Црвеног 

крста, Save the children…  

Положај деце у Србији  

Анализа положаја деце у Србији (примери успешне заштите интереса деце и примери из 

којих се види да заштита није остварена). 

Институционални оквир - установе које се баве унапређивањем положаја деце и 

заштитом њихових интереса и одговарајућа законска регулатива у областима: социјалне 

заштите, безбедности, образовања, слободног времена, активног учешћа, запошљавања, 

заштите животне средине. 

Националне и локалне организације које се баве питањима деце и организације у којима 

деца узимају учешће (Пријатељи деце Србије, Центар за права детета, Наша Србија, 

Црвени крст Србије...). 

Компетенције деце значајне за укључивање у активности које доприносе побољшању 

положаја деце у друштву  

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Ликовна 

култура 

Информатика 

и рачунарство  

Историја 

Географија  

Музичка 

култура 
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Особине, знања и вештине детета које су од значаја за преузимање активне улоге у 

друштву (осетљивост за проблеме других, добра информисаност, отвореност за нове 

идеје, тимски рад, иницијативност, самопоуздање, аргументовано изношење ставова....). 

Активности за унапређивање положаја деце у Србији  

Разматрање предлога ученика о могућим активностима друштва које би имале за циљ 

унапређење положаја деце у Србији и упућивање иницијатива и одабраних предлога 

одговарајућим установама. 

МЕДИЈИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ДЕО 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Медији у савременом друштву  

Место, улога и значај медија. 

Разумевање и тумачење медијских порука  

Медији као извор информација; злоупотреба информација, изобиље информација, 

селекција информација, веродостојност информација. 

Утицај тачке гледишта на објективност информација. 

Деца и медији  

Улога медија у стварању слике о положају деце у једном друштву и начини на који се 

она приказују (деца као жртве, деца и образовање, деца и слободно време, деца са 

посебним потребама...). 

Учешће деце у медијима - могућности и начини. 

Анализа одабраног домаћег медија (ТВ, радио, интернет, дневне или недељне новине...) 

са циљем да се утврди како се у њему, колико често и на који начин, приказују деца. 

Разматрање предлога ученика који имају за циљ садржајније, веродостојније и у већем 

обиму представљање деце и њихових проблема у анализираном медију. 

Шта носим са собом? 

Српски језик и 

књижевност 

Информатика 

и рачунарство 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

 

 

Начин остваривања програма :  

Кроз реализацију програма ученици треба да створе јасну слику о сопственом месту и значају у активностима чији је циљ 

унапређивање положаја детета у друштву. Зато је неопходно да стекну потребна знања и вештине које ће им омогућити преузимање 

иницијативе у различитим активностима. Благовременим упознавањем са правима која им припадају самим рођењем и која им се 

гарантују Конвенцијом, деца имају веће шансе да се развијају у одговорне особе које ће знати да поштују и туђа права и да се боре за 

што доследније остваривање својих. У складу са тим, програм предвиђа да ученици сами припремају предлоге могућих активности 

друштва којима се може унапредити положај деце у Србији. Да ти ученички предлози не би остали само у оквиру одељења, могу се 

проследити одговарајућим установама, користећи технике и процедуре са којима су се ученици упознали у 6. разреду. 

Начини и методе реализације програма су исти они који су већ коришћени у оквиру овог предмета. Кроз изборни предмет грађанско 

васпитање и даље се негује и развија процес сазнавања кроз активно учење, односно кроз пуну партиципацију ученика, учење од 

других и заједно са другима, као и учење за живот уз коришћење искуства ученика. У складу са развојним карактеристикама ученика 

осмог разреда све чешће се могу користити сложенији начини рада као што су дискусија, аргументовање, дебата, анализа случаја и 
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поређење. Као и при реализацији претходних програма овог предмета, наставник је извор знања, организатор и водитељ ученичких 

активности, као и особа која даје повратну информацију. Ученици осмог разреда су у великој мери овладали начином рада који 

подразумева лични ангажман, сарадњу и активности ван учионице, тако да се наставља учење кроз партнерски однос између њих и 

наставника. 

Током реализације програма треба имати у виду да се тиме завршава образовање из грађанског васпитања у основној школи. Размена 

искустава ученика и евалуација наставе предмета у целини са становишта шта су научили и како процењују употребљивост стечених 

знања и вештина за свакодневни живот, предвиђени су за реализацију у завршном делу програма. Међутим, то није довољно, већ је 

потребно да се током свих часова врши повезивање и "умрежавање" кључних појмова грађанског васпитања као што су права, слободе, 

одговорности, демократија, поштовање итд. са садржајем који се обрађује овим програмом. Циљ целокупног програма грађанског 

васпитања у основној школи је да се код ученика постигну промене на нивоу знања, вештина, ставова, вредности као претпоставке за 

целовит развој личности и за успешан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских 

права и основних слобода. 

 

29. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Верска настава 

 

Компетенције које развија : Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења 

29.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета : циљ наставе у 5 разреду јестеда ученици на примеру старозаветне историје уоче да Бог није одустао од 

остварења свог првобитног плана о свету који се огледа у сједињењу свих створених бића са Богом. 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корела-

ција 

               СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

УВОД 5 1. Упознавање садржајa 

програма и начинa рада 
1. 

Српски 

језик и 

књиже-

вност  

 

2. 

Исто-

рија  

 

 

3. 

 моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 5. разреда основне школе;   

 моћи да уочи какво је његово предзнање из градива 

Православног катихизиса обрађеног у претходном циклусу 

школовања.  

 бити мотивисан да похађа часове Православног катихизиса. 

РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

6 2.  Религија и култура старог 

света  

3. Човек тражи Бога 

 моћи да именује неке политеистичке религије.  

 моћи да наведе неке од  карактеристика политеистичких 

религија и културе старог века   

ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

4 4. Божије Откровење  

5. Свето Писмо (настанак, 

подела) 

 моћи да уочи да се Бог откривао изабраним људима, за 

разлику од паганских божанстава;  моћи да објасни да је 

рођење Христово догађај који дели историју на стару и нову 
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Геогра-

фија 

 

 

 

 4. 

Биоло-

гија 

 

 

 

 5. 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 6. 

Музичка 

култура 

 

 

 

 

 

 7.  

Грађа-

нско 

васпита-

ње 

еру;  моћи да наведе неке од библијских књига, њихове 

ауторе и оквирно време настанка   

 моћи да разликује Стари и Нови Завет  

 бити подстакнут да се односи према Библији као светој 

књизи; 

СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И 

ЧОВЕКА 

5 6. Стварање света  

7. Стварање човека  

8. Прародитељски грех  

9. Човек изван рајског врта 

 моћи да преприча библијску причу о постању и доживи је 

као дело љубави Божије  моћи да увиди да је Бог поред 

видљивог света створио и анђеле   

 моћи да преприча библијску приповест о стварању човека и 

уочи да је човек сличан Богу јер је слободан  

 бити подстакнут на развијање осећаја личне одговорности 

према природи;  

 моћи да наведе неке од  последица првородног греха по 

човека и читаву створену природу;  

 моћи да преприча неку од библијских прича до Аврама;  

 моћи да повеже причу о Нојевој барци са Црквом  

бити подстакнут на послушност као израз љубави према Богу 

СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА 

6 10. Аврам и Божији позив  

11. Исак и његови синови  

12. Праведни Јосиф   

13. Мојсије  

14. Пасха 

моћи да наведе неке од најважнијих старозаветних личности и 

догађаја   

 моћи да уочи везу старозаветних праотаца и патријараха са 

Христом  

 моћи да исприча да јеврејски народ прославља Пасху као 

успомену на излазак из Египта  

 моћи да извуче моралну поуку из библијских приповести  

 моћи да препозна старозаветне личности и догађаје у 

православној иконографији. 

ЗАКОН БОЖИЈИ 6 15. На гори Синају  

16. Десет Божјих заповести   

17.Закон Божији као педагог за 

Христа 

 моћи да преприча библијски опис давања Десет Божијих 

заповести Мојсију;  

 моћи да наведе и протумачи на основном нивоу Десет 

Божјих заповести;  

 моћи да разуме да је од односа према Заповестима зависила 

и припадност Божијем народу; 

бити подстакнут да примени вредности Декалога у свом 

свакодневном животу. 

МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

4 18. „Земља меда и млека“  

19. Цар Давид  

 моћи да препозна на слици Ковчег Завета и Скинију и да у 

једној реченици каже шта је мана  
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20. Соломон и јерусалимски 

храм  

21. Псалми Давидови  

22. Старозаветни пророци  

23. Месијанска нада 

 моћи да именује најважније личности јеврејског народа у 

Обећаној земљи   

 моћи да уочи да је Светиња над светињама посебно место 

Божијег присуства  

 знати да је цар Давид испевао Псалме у славу Божију   

 моћи да наведе неке од старозаветних пророка  

 моћи да уочи да су старозаветни пророци најављивали 

долазак Месије   

 увидети значај покајања и молитве као „жртве угодне Богу“ 

на основу одељака поучних и пророчких књига  

 моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса у 5. разреду 

29.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета : циљ наставе у 6 разреду јесте да се покаже да је Син Божији постаонови Адам, преко кога се остварује 

јединство створене природе и Бога. 

 

 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

УВОД 8 1. Упознавање садржајa програма 

и начинa рада 

1
. 
С

р
п

ск
и

 ј
ез

и
к
 и

 к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 2
. 

И
ст

о
р
и

ја
 3

. 
Г

ео
гр

аф
и

ја
 4

. 

Б
и

о
л
о
ги

ја
 5

. 
Л

и
к
о
в
н

а 
к
у
л
ту

р
а 

6
. 

М
у
зи

ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

7
. 
Г

р
ађ

ан
ск

о
 

в
ас

п
и

та
њ

е 

 моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 6. разреда основне школе;   

 моћи да уочи какво је његово предзнање из градива 

Православног катихизиса обрађеног у претходном циклусу 

школовања.  

 бити мотивисан да похађа часове Православног катихизиса. 

ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК 

СИНА 

БОЖИЈЕГ 

8 2. Историјске околности пред 

долазак Христов 3.Јеврејско 

ишчекивање Месије 4. Свети 

Јован Претечa 

 моћи да каже да су Јевреји пред долазак Месије били под 

Римском окупацијом и да су међу њима постојале поделе   

 моћи да препозна да су Јевреји очекивали Месију на основу 

старозаветних пророштава   моћи да преприча живот Светог 

Јована Претече и Крститеља Господњег и каже да је он 

припремао народ за долазак Христа   

 моћи да доживи врлински живот и покајање као припрему за 

сусрет са Христом;  

моћи да закључи да је доласком Исуса Христа Бог склопио 

Нови Завет са људима.   
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 моћи да наведе неке од новозаветних књига и околности 

њиховог настанка;   

 моћи да пронађе одређени библијски одељак; 

 моћи да каже да се Библија користи на богослужењима;   

 моћи да именује Јеванђелисте и препозна њихове 

иконографске символе;  

 бити подстакнут на читање Светог Писма 

УВОД У 

НОВИ ЗАВЕТ 

7 5. Нови Завет је испуњење Старог 

Завета  

6. Новозаветни списи   

7. Јеванђелисти 

 моћи да закључи да је доласком Исуса Христа Бог склопио 

Нови Завет са људима.   

 моћи да наведе неке од новозаветних књига и околности 

њиховог настанка;   

 моћи да пронађе одређени библијски одељак;  

 моћи да каже да се Библија користи на богослужењима;   

 моћи да именује Јеванђелисте и препозна њихове 

иконографске символе;  

 бити подстакнут на читање Светог Писма 

БОГОЧОВЕК 

ИСУС 

ХРИСТОС 

7 8. Пресвета Богородица – 

Благовести  

9. Богородичини празници  

10. Рођење Христово  

11. Христос је Богочовек  

12. Крштење Христово  

13. Христова чуда  

14. Новозаветне заповести и 

Беседа на гори 

15. Христос – „пут, истина и 

живот“  

16. Лазарева Субота и Цвети  

17. Тајна Вечера – прва Литургија  

18. Страдање Христово  

19. Васкрсење Христово 

 моћи да преприча догађај Благовести и да препозна да је то 

„почетак спасења“;  

 моћи да препозна службу анђела као гласника и служитеља 

Божијих;  

 моћи да препозна Богородичино прихватање воље Божије 

као израз слободе;   

 моћи да уочи да је за разлику од Еве, Богородица послушала 

Бога   

 моћи да преприча неке од догађаја из живота Пресвете 

Богородице и повеже их са Богородичиним празницима;  

 моћи да преприча библијски опис Рођења Христовог; 

 моћи да препозна да је Христос дошао  на свет да сједини 

Бога и човека    

 моћи да преприча библијски опис  Христовог Крштења, 

поста и кушања;  

 моћи да препозна да су Христова чуда израз Његове љубави 

према људима;  

 моћи да увиди разлику између старозаветног закона и 

новозаветних заповести о љубави;  

 бити подстакнут да прихвати Христа за свој животни узор;  
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 моћи да преприча догађаје Васкрсења Лазаревог и Уласка у 

Јерусалим;  

 моћи да увиди контрадикторност између очекивања 

јеврејског народа спрам Христове личности; 

 моћи да хронолошки наведе догађаје Страсне седмице;  

 моћи да преприча библијски опис Тајне Вечере и у приносу 

хлеба и вина препозна Свету Литургију;  

 моћи да преприча библијски опис Христовог Страдања и 

Васкрсења  

 моћи да кроз тумачење тропара Христовог Васкрсења 

препозна да је Христос победио смрт и омогућио свима 

васкрсење из мртвих;   

ЦРКВА 

ДУХА 

СВЕТОГА 

6 20. Вазнесење и Педесетница  

21. Црква у Јерусалиму  

22. Павле – апостол незнабожаца  

23. Прогони хришћана  

24. Свети цар Константин и 

крштење царства 

 моћи да преприча догађаје Вазнесења и Педесетнице;  

 моћи да каже да је силаском Духа Светог на апостоле рођена 

Црква Христова;  

 моћи да именује неколико светих апостола и наведе неке од 

догађаја из њиховог живота;  

 моћи да уочи да су у Римском царству хришћани били 

гоњени и наведе неке од примера мучеништва;   

 моћи да објасни значај доношења Миланског едикта;  

 моћи да усвоји вредност толеранције међу људима 

различитих верских убеђења;  

 моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса у 6. разреду. 

 

29.3. СЕДМИ  РАЗРЕД 

 

Циљ и задаци предмета : реализацијом наставног програма за 7 разред треба да се постигну следећи циљевк: да се код ученика изгради 

свест о томе да је носилац постојања природе личност.Да је личност израз заједница слободе са другом личношћу. 

 
ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

УВОД 6 1. Упознавање садржајa 

програма и начинa рада 

1. Српски 

језик и 

 моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 7. разреда основне школе;   
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књижевност  

 

 

2. Историја  

 

 

 

 

 

3. 

Географија  

 

 

 

4. Биологија  

 

 

5. Ликовна  

култура  

 

 

 

6. Музичка 

култура 

 

 

 

 

 7. 

Грађанско 

васпитање 

 моћи да уочи какво је његово предзнање из градива 

Православног катихизиса обрађеног у претходном циклусу 

школовања.  

 бити мотивисан да похађа часове Православног 

катихизиса. 

БОГОПОЗНАЊЕ 8 2. Процес сазнавања   

3. Личносно познање   

4. Познање Бога  

5. Бог је један, али није сам 

 моћи да уочи да су знање и учење важни у његовом 

животу;  

 моћи да кроз очигледне примере и експерименте закључи 

да постоје различити начини сазнавања  

 моћи да кроз примере из личног искуства уочи да једино 

онај кога заволимо за нас постаје личност - непоновљиво и 

бескрајно важно биће;   

 моћи да повезује личносно познање са нашим познањем 

Бога;  

 моћи да препозна да нам Христос открива Бога као 

љубавну заједницу три личности; 

 моћи да вреднује своје понашање на основу љубави коју 

исказује према својим ближњима;  бити подстакнут на 

одговорније обликовање заједничког живота са другима. 

ЈЕДИНСТВО 

ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ 

8 6. Сабори као израз јединства 

Цркве  

7. Васељенски сабори   

8. Символ вере  

9. Богочовек Христос 

 моћи да уочи да је Црква на Саборима решавала проблеме 

са којима се сусретала кроз историју;   

 бити подстакнут да своје проблеме и несугласице са 

другима решава кроз разговор и заједништво;  

 знати да је Символ вере установљен на Васељенским 

саборима;  

 умети да интерпретира Символ вере;   

 знати да се Символ вере изговара на Крштењу и 

Литургији;  

 моћи да уочи да појам Богочовека описује Христа као 

истинитог Бога и истинитог Човека; 

СВЕТОТАЈИ-

НСКИ ЖИВОТ 

ЦРКВЕ 

7 10. Светотајински живот Цркве   

11. Света Литургија – светајна 

Цркве 

12. Свете Тајне Крштења и 

Миропомазања  13. Света Тајна 

Исповести  

 моћи да увиди да Црква Светим Тајнама повезује човека са 

Богом у најважнијим моментима његовог живота (рођење и 

духовно рођење – Крштење, венчање и Брак, Црквена брига 

за болесне у јелеосвећењу...)  

  моћи да увиди да је Литургија извор и циљ свих Тајни 

Цркве; 
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14. Света Тајна Брака  

15. Монашка заједница   

16. Света Тајна Рукоположења  

17. Молитвословља Цркве 

 знати да је Причешће врхунац светотајинског живота  

  моћи да препозна Крштење и Миропомазање као Тајне 

уласка у Цркву;   

 бити подстакнут да на покајање гледа као на промену 

начина живота;  

 моћи да увиди да су брак и монаштво два пута која воде ка 

Богу;   

 моћи да разликује и именује службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон и народ);  

 моћи да препозна своју службу у Цркви;  

 моћи да у молитвословљима уочи важност природних 

елемената (воде, грожђа, жита, светлости...)  

 бити подстакнут на учествовање у светотајинском животу 

Цркве; 

СРПСКА ЦРКВА 

КРОЗ ВЕКОВЕ 

7 18. Света браћа Кирило и 

Методије  

19. Свети Сава  

20. Срби светитељи   

21. Крсна слава и обичаји 

22. Српска црквена баштина 

 моћи да препозна да култура и писменост Словена имају 

корен у мисионарској делатности просветитеља 

равноапостолних Кирила и Методија; 

 моћи да објасни просветитељску  улогу и значај Светога 

Саве за српски народ;  

 бити подстакнут да доживи српске светитеље као учитеље 

хришћанских врлина; 

 моћи да препозна неговање српских православних обичаја 

као начин преношења искуства вере и прослављања Бога и 

светитеља   моћи да препозна евхаристијску симболику у 

елементима Крсне Славе;  

 бити подстакнут да прослављање Крсне славе везује за 

Литургију  

 бити подстакнут да доживи, вреднује и негује богатство и 

лепоту српске културне баштине.  

 моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса у 7. разреду. 
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29.4. ОСМИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци предмета : циљ наставе у 8.  разреду јестерекапитулација целокупног градива из предходних разреда с посебним 

истицањем следећих елемената:да је метафизичко начело постојања Бог, односно да истинско биће треба тражити у Богу који је 

Св.Тројица. 

ТЕМА Бр час         НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ  Корелација                СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

УВОД 7 1. Упознавање садржајa 

програма и начинa рада 
1. 

Српски 

језик и 

књижевн

ост 

 

 

 

 2. 

Историја  

 

 

 

3. 

Географи

ја 

 

 

 

 4. 

Биологија 

 

 

 5. Ликовна 

култура 

 

 

 6. Музичка 

култура 

 моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 8. разреда основне школе;   

 моћи да уочи какво је његово предзнање из градива 

Православног катихизиса обрађеног у претходном циклусу 

школовања.  

 бити мотивисан да похађа часове Православног катихизиса. 

ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА 

БОЖИЈА 

6 2. Човек - икона Божја и 

свештеник твари 

 

3. Хришћанско схватање 

личности  

 

4. Грех као промашај 

човековог назначења  

 

5. Новозаветне заповести 

Божије 

 

6. Слобода и љубав у 

хришћанском етосу 

 моћи да увиди да је човек икона Божија јер је слободна 

личност и да је служба човекова да буде спона између Бога и 

света.  

 моћи да увиди да се човек остварује као личност у слободној 

заједници љубави са другим.  

 бити подстакнут да учествује у литургијској заједници.  

 моћи да сагледа грех као промашај људског назначења;  

 моћи да разликује слободу од самовоље; 

 моћи да увиди да човек може бити роб својих лоших особина 

и навика;   

 бити подстакнут да увиди вредност ближњега у сопственом 

животу;  

 моћи да усвоји став да једино кроз љубав човек може 

превазићи конфликт;  

 моћи да вреднује своје поступке на основу Христових 

заповести о љубави. 

ПОДВИЖНИ-

ЧКО – 

ЕВХАРИСТИ-

ЈСКИ ЕТОС 

6 6. Хришћански подвиг  

 

7. Подвизи Светитеља  

 

8. Пост  

 

9. Хришћанске врлине  

 моћи да увиди да је подвиг начин живота у Цркви;  

 моћи да препозна различите подвиге као путеве који воде ка 

истом циљу;    

 моћи да објасни кад и како се пости;  

 моћи да увиди смисао и значај поста;  

 бити подстакнут на пост и молитву као начин служења Богу;  

 бити подстакнут да развија хришћанске врлине;  
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10. Евхаристијски поглед на свет 

 

 

 

 

 

 

 7. 

Грађанско 

васпитање 

 бити подстакнут да се критички односи према својим 

поступцима;  

 бити подстакнут да чита Житија Светих;  бити подстакнут 

да заснује свој однос према Богу на захвалности. 

ЛИТУРГИЈА 7 12. Молитва - лична и саборна  

13. Црква је Тело Христово  

14. Божанствена Литургија 

(опис тока литургије) 

 15. Литургијски простор 

(делови храма)  

16. Освећење времена 

  

 моћи да увиди да је молитва разговор са Богом;  

 бити подстакнут да преиспита и обогати свој молитвени 

живот;  

 моћи да схвати личну молитву као припрему за саборну 

молитву;  

 моћи да објасни значење речи Литургија и Евхаристија;  

 моћи да однос међу члановима Цркве пореди са повезаношћу 

удова у људском телу;  моћи да препозна неке од елемената 

Литургије;  

 моћи да увиди да Молитва Господња има литургијску основу;  

 моћи да наведе најважније делове храма и препозна њихову 

богослужбену намену.  

 моћи да именује нека богослужења и да зна да постоје 

покретни и непокретни празници;  

 бити подстакнут да активније учествује у богослужењима; 

ЦАРСТВО 

БОЖИЈЕ 

8 17. Царство Божије – циљ 

стварања 

18. Живот будућег века  

19. Сведоци Царства Божијег   

20. Обожење – циљ 

хришћанског живота  

21. Знаци присутва Царства 

Божијег у овом свету (чуда, 

мошти...)  

22. Икона – прозор у вечност 

 моћи да објасни да је Бог створио свет са циљем да постане 

Царство Божије; 

 моћи да објасни да Царство Божије у пуноћи наступа по 

другом Христовом доласку и васкрсењу мртвих;  

 моћи да објасни да је Бог створио човека као сарадника на 

делу спасења;  

 моћи да препозна да је Литургија икона Царства Божијег;  

 бити подстакнут да активније учествује у Светој Литургији.  

 моћи да преприча догађај Преображења Господњег;  

 моћи да повеже појмове светости и обожења са дејством 

Светога Духа  

 моћи да препозна да је предукус Царства Божијег присутан у 

моштима, чудотворним иконама, исцељењима...  

 моћи да препозна разлику између православне иконографије и 

световног сликарства;  

 моћи да препозна икону као символ Царства Божијег;  

 бити подстакнут да на правилан начин изражава поштовање 
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према хришћанским светињама.  

 моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса у 8. разреду, као и у целом циклусу. 

Начин остваривања програма : дискусија на теме, илустрације, видео презентације, одлазак у цркву 

30. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Чувари природе 

Компетенције које развија : писменост,  комуникација. 

30.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци предмета : развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, развијање вредности, ставова, 

вештине и понашања у складу са одрживим развојем, развијање здравог односа према себи и другима, да на основу стечених 

знањаизаберу квалитетне и здраве стилове живота, примењивање рационалног коришћења природних ресурса, препознавање извора 

загађивања и уочавање последица, стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема, поседовање 

развијене свести о личном ангажовању у очувању животне средине. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ТЕМА Бр. часа НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- да ученици развијају образовање о 

заштити животне средине 

 

- да развијају вредности, ставове, вештине 

и понашање у складу са одржив развојем  

- да развијају здрав однос према себи и 

према другима 

- примењују рационално коришћење 

природних ресурса 

 

 

 

 

 

 

-   да препознају изворе загађења и уочавају 

 

ПОЛОЖАЈ И 

УЛОГА ЧОВЕКА 

У ПРИРОДИ 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНА 

БОГАТСТВА И 

ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

 

 

ИЗВОРИ И 

ПОСЛЕДИЦЕ 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

14 

 

- Основни појам из области животне 

средине и утицај човека на њу 

- Концепт одрживог развоја 

-  Природна равнотежа  

-  Спровођење акције у заштити и очувању 

животне средине (мали пројекат) 

- Квалитетан и здрав живот (мали 

пројекат)  

 

-  Природни ресурси (богатства) 

дефиниција и подела 

   Обновљиви и необновљиви природни 

ресурси, жива бића као природни ресурс 

    Одрживо коришћење ресурса    

 

- Појам извори и врсте загађења 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 
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последице 

-   да стичу способност за уочавање и 

решавање проблема  

-   да развијају радозналост, активно 

учествовање и одговорност 

 

-  да поседују развијену свест о личном 

ангажовању у заштиту и очувању животне 

средине и биодиверзитета 

ЗАГАЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ 

 

 

 

 

 

 

5 

- Глобалне промене, загревање и 

последице 

- Озонске рупе и последице 

- Смањење загађења од отпада и 

рециклажа 

 

- Дефиниција и појам диверзитета, 

угрожавање 

- Нестајање врста и заштита 

 

 

 

 

 

 

Географија 

 

 

30.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Циљ и задаци предмета : развијање пожељног понашања у складу са принципима одрживости, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет, развијање функционалне писмености из области заштите животне 

средине, развијање вредности, ставова, вештине и понашања у складу са одрживим развојем, развијање здравог односа према себи и 

другима, да на основу стечених знањаизаберу квалитетне и здраве стилове живота, примењивање рационалног коришћења природних 

ресурса, препознавање извора загађивања и уочавање последица, стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и 

решавање проблема, поседовање развијене свести о личном ангажовању у очувању животне средине. 

ТЕМА Бр. 

часа 

НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

ОДРЖИВОСТ, 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА  И 

УТИЦАЈ ЧОВЕКА 

 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  
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- Узајамна повезаност живог света 

- Утицај човека на одрживост животне 

средине и спровођење акције на заштиту 

и одрживост животне средине 

 

-  Понашања која не нарушавају одрживост 

животне средине 

-  Глобалне промене и њене последице у 

животној средини 

-  Заштита од буке 

-  Пројекат смањење емисије штетних 

гасова 

-  Акције комунална хигијена, рециклажа и 

 

Биологија 

 

 

 

Биологија 

Географија 

 

 

 

 

 

 

- да ученици примењују образовање за 

зaштиту и одрживост животне средине 

 

 

- да развијају вредности, ставове, вештине и 

понашање у складу са одржив развојем  

- да развијају здрав однос према себи и 

према другима 

- примењују рационално коришћење 

природних ресурса 
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ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ  

 

 

 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ЖИВОТИЊАМА 

 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОС

ТИ ЖИВОГ 

СВЕТА 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 
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спровођење акције одговоран однос према 

одрживости животне средине 

 

- Правила понашања која доприносе 

очувању здравља 

- Органска храна и брза храна 

- Пројекат потрошачка култура 

- Спровођење акције брига о животињама 

-  Права животиња и њихова угроженост  

-  Кућни љубимци 

-  Спровођење акције брига о животињама 

 

-  Заштићене биљке и животиње Србије 

-  Теренска вежба посета резервату природе 

-  Спровођење акције обележавање Дана 

планете и Светског дана заштите животне 

средине 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

Географија 

Биологија 

 

 

-   да знају да на основу стечених знања 

препознају и изаберу квалитетан и здрав стил 

живота 

 

 

 -   да поседују развијену свест о личном 

ангажовању у заштити животиња 

 

 

 -  да поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и одрживости 

животне средине природе и биодиверзитета  

-  да поседују инцијативу за активно 

учествовање и одговорност 

Начин остваривања програма :Разговор, писане провере знања, монолошко-дијалошка метода, рад у групи, рад у пару, пројекти, акције. 

31. ПРЕДЛОЗИ ПЛАНОВА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

31.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 

СЕПТЕМБАР 

❖ Упознајмо одељењског старешину! 

❖ Бирамо одбор и комисију одељењске заједнице 

❖ Шта желимо да радимо на часовима одељењског старешине? 

❖ Правила понашања унутар одељења 

 

ОКТОБАР 

❖ Дечја недеља 

❖ Реаговање на кршење правила понашања у школи 

❖ Разговор о степеницама успеха у учењу 

❖ Шта бих ново организовао у свом месту 
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НОВЕМБАР 

❖ Успех на првом тромесечју 

❖ Шта смо и како радили  

❖ Упознавање ученика са различитим техникама учења 

❖ 16.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

 

ДЕЦЕМБАР 

❖ Развијање социјалних вештина ученика 

❖ 10.12. Дан људских права 

❖ Припреме за предстојеће новогодишње и божићне празнике 

 

ЈАНУАР  

❖ Помоћ као израз разумевања и подршке 

❖ Свети Сава – значај и обележавање 

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

❖ Избештавам вас о себи 

 

ФЕБРУАР 

❖ Како проводимо слободно време? Мењамо књиге 

❖ 21. 2. Међународни дан матерњег језика 

❖ Циљеви у дргом полугодиштунашеодељењскезаједнице 

❖ Како сарађујемо? 

 

МАРТ 

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

❖ Дигитални свет 

❖ Анализа успеха пред трећи класификациони период 

❖ 23. март  - Међународни дан књиге 

 

АПРИЛ 

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

❖ 22. април - Дан планете Земље 

❖ Заједничка посета Нушићевим данима у Смедереву 

❖ Анализа одгледане представе и понашања ученика 
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МАЈ 

❖ Шта ко ради? Сусрет са људима различитих занимања 

❖ Велики људи – деца жељна знања 

❖ 15. мај – Дан породице 

❖ Очистимо наше школско двориште 

 

ЈУН 

❖ Мирно решавање вербалних и физичких сукоба 

❖ Шта имам да кажем на крају петог разреда 

31.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

❖ Искуства у раду одељењске заједнице из претходне школске године 

❖ Бирамо руководство одељењске заједнице (председник, благајник, хигијеничар...) 

❖ Улога школе у екосистему 

❖ Образовање у функцији заштите животне средине 

❖ Дружење и забава ученика (рођендани у овом  месецу, израда честитки, цртежа...) 

❖ Насиље. Облици насиља. 

❖ Последице насиља. 

❖ Протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 

❖ Уређујемо своју учионицу (цвеће, зидне слике...) 

❖ Дружење и забава ученика (рођендани у овом месецу, израда честитки, цртежа...) 

❖ Ризично понашање у дечјем узрасту 

❖ Алкохолизам. Фазе развоја и заблуде о алкохолу. 

❖ Алкохолизам и последице конзумирања. 

❖ Васпитање за одржавање личне хигијене 

❖ Дружење и забава ученика (рођендани у овом месецу, израда честитки, цртежа...) 

❖ Подршка другима 

❖ Анализа успеха постигнутог на крају првог полугодишта 

❖ Пушење и здравље 

❖ Дружење и забава поводом Нове године (рођендани) и краја 1. полугодишта 

❖ Култура рада (радне навике, однос према раду) 

❖ Средства масовне комуникације и њихов утицај на здравље 

❖ Контаминација хране 

❖ Хумани односи међу половима 

❖ Раст и развој у пубертету 
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❖ Дружење и забава ученика (рођендани у ова два месеца, израда честитки, цртежа...) 

❖ Како ће нам овог пролећа изгледати школско двориште (цвеће, трава, нега...) 

❖ Ментална хигијена (фактори који утичу на формирање личности) . Утицај породице на психосоцијални развој детета 

❖ Социјални притисак вршњака и проблеми понашања 

❖ Дружење и забава ученика (рођендани у овом месецу, израда честитки, цртежа...) 

❖ Бити вођа и бити вођен 

❖ Анализа проблема у школи 

❖ Разговор о екскурзији. Оствареност циљева и задатака. Извештаји. Фотографије. Панои. Школски сајт. 

❖ Злоупотреба и манипулација људским потребама 

❖ Злоупотреба дроге 

❖ Превенција наркоманије 

❖ Дружење и забава ученика (рођендани у овом месецу, израда честитки, цртежа...) 

❖ Бирамо друга/дрзгарицу  одељења 

❖ Евалуација – сумирамо резултате, крај школске године 

31.3. СЕДМИ  РАЗРЕД 

 

СЕПТЕМБАР 

✓ Упознавање ученика са распоредом часова, школским календаром, радом библиотеке, ђачке кухиње, педагога, психолога, 

секретара 

✓ Бирамо одбор и председника одељења, као и представнике Ученичког парламента 

✓ Упознавање са програмом радионица ПО  

✓ Ваннаставне активности 

✓ Подсетимо се правила понашања у школи и дужности дежурног ученика 

 

ОКТОБАР 

✓ Подсетимо се метода успешног учења (педагог) 

✓ Да ли смо задовољни дружењем у одељењу и помажемо ли другарима који постижу слабији успех? 

✓ Размењивање књига, препорука занимљивих наслова из школске библиотеке и других извора 

✓ Добили смо нови предмет. Какви су нам утисци о њему? 

✓ Радионица/е ПО-а 

 

НОВЕМБАР 

✓ Болести зависности – алкохолизам и пушење 
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✓ Физичке разлике и другарство међу половима? 

✓ Наши проблему у првом тромесечју 

✓ Какав нам је успех у односу на исти период прошле године? 

✓ Радионица/е ПО-а 

 

ДЕЦЕМБАР 

✓ Обележавање Међународног дана борбе против СИДЕ 

✓ Каква су то „Уметничка занимања“? 

✓ Зрелост-незрелост (поредити начине реаговања зреле и незреле особе на исте кризне ситуације) 

✓ Припрема за празнике (учешће у приредби, украшавање учионице, израда честитки...) 

✓ Радионица/е ПО-а 

 

ЈАНУАР 

✓ Како смо провели празнике?  Имамо ли планове за следећу годину? 

✓ Начини решавања сукоба 

✓ Припреме за прославу Светог Саве 

✓ Радионица/е ПО-а 

 

ФЕБРУАР 

✓ Како смо провели распуст? Да ли смо задовољни успехом постигнутим у првом полугодишту? Треба ли нешто да мењамо у раду 

да би га побољшали? 

✓ Посећујемо ли све ваннаставне активности? 

✓ Невербална комуникација – Да ли више верујемо ономе што видимо или ономе што чујемо? 

✓ Који ми се позив највише свиђа и зашто? 

✓ Радионица/е ПО-а 

 

МАРТ 

✓ Односи у мојој породици 

✓ Избор из Бонтона (бирати правила са којима се ученици срећу свакодневно) 

✓ Да ли су родитељи и деца равноправни и у ком смислу? 

✓ Идемо у радну организацију! Сусрет са људима једне професије 

✓ Радионица/е ПО-а 
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АПРИЛ 

✓ Тема по избору ученика 

✓ Да ли је све што чујемо на телевизији и прочитамо у новинама тачно? 

✓ Шта је потребно да би особа ступила у интимне односе са неким? (психолог, педагог) 

✓ Радионица/е ПО-а 

 

МАЈ 

✓ Утисци са екскурзије 

✓ Какве су нам оцене месец дана пред крај школске године? 

✓ Припреме за обележавање смотре „Извор живе речи“ 

✓ Радионица/е ПО-а 

 

ЈУН 

✓ Наши проблеми у седмом разреду 

✓ Шта би требало да прочитамо током распуста? 

✓ Анализа успеха на крају школске године 

31.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 

СЕПТЕМБАР 

• Бирамо одбор и комисије одељенске заједнице 

• Шта желимо да радимо на часовима одељенског старешине? 

• Kолико смо се променили у току распуста 

 

OKTOБАР 

• Друштвено-користан рад и солидарност 

• Шта има ново у културном животу мога места 

• Шта зелимо да поделимо са одељењем 

 

НОВЕМБАР 

• Како да организујемо свој радни дан? 

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

• Како да помогнемо другима ? 

• Наши успеси и проблеми у првом полугодишту 

• Како се забављамо током слободног времена 

 

ЈАНУАР 

• Обележавање Светог Саве 

• Извештавање о себи, која ме послови интересују и како стићи до њих. 

 

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? 

 

 

МАРТ 

• Да ли су мајка и отац равноправни 

• Како је то у нашим породицама, јесам ли равноправан са братом и сестром? 

• 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 

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

• Како ћемо организовати наше последње школске дане? 
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32. ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 

Тематско планирање 

Тема Предмети 

укључени у 

реализацију теме 

Начин реализације Циљ 

ИЗРАДА 

САМОСТАЛНОГ 

ПРОЈЕКТА 

Енглески језик, ТО, 

Биологија, 

Математика, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Физика 

 

Ученици осмог разреда 

израђују у сарадњи са 

наставником информатике 

као ментором, и свим 

наставницима осталих 

предмета који су 

релевантни за тему коју су 

изабрали 

Као циљ треба 

поставитиизрадупројектногзадатка.Зареализацијупројектногзадатка 

ученици користе знањастечена 

уоквирупредметаИнформатикаирачунарство. 

Рачунарство 

 

Српски језик, 

енглески језик, тио, 

математика 

Ученици петог, шестог и 

седмог разреда израђују у 

сарадњи са наставником 

информатике као 

ментором, и свим 

наставницима осталих 

предмета који су 

релевантни за тему коју су 

изабрали 

 

Развијање алгоритамског начина размишљања и његове примене у 

решавању проблема из свакодневног живота  

- Развијање логичког мишљења и креативности 

- Развијање техника програмирања кроз анализирање примера и 

самостално решавање базичних алгоритамских проблема 

Празници Сви предмети 

Последњег наставног дана 

календарске године се 

реализује у сарадњи свих 

наставника, тј предмета 

који су по распореду 

 

Квалитетније разумевање порекла и  значаја празника 

У здравом телу 

здрав дух – спорт и 

Физичко, 

биологија… сви 

Веће предметне наставе 

одабира дан у току 

Покушај развијања свести о значају здравог и активног живота, уз 

уобичајено информисање.  
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здравље предмети који су по 

распореду, дана 

предвиђеног за 

реализацију  

спортске недеље и прави 

заједнички план 

реализације. Акценат је на 

примерима здравог начина 

живота из ближег и даљег 

окружења. 

 

33. СЕКЦИЈЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 

Слободне активности ученика представљају све облике рада којима се пружа могућност ученику да задовољи своје интересе, 

склоности и способности за поједине области. Њихова суштина биће да допринесу социјализацији потреба ученика према 

појединим предметима и областима. Својим садржајима слободне активности унапредиће рад школе и непосредније повезати 

школу са друштвеном средином. 

33.1. 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 представе 

✓ Генерална проба пред наступ на прослави Светог  Саве 

✓ Учествовање на различитим драмским такмичењима и смотрама 

✓ Школска свечаност поводом завршетка школске године 

✓ Извештај о раду секције 

 

Наставне 

области- 

садржај 

активности 

Начин и поступци остваривања програма за ваннаставне 

активности 
Компетенције 



480 
 

1. О 

ГОВОРНИМ 

ВРЕДНОСТИМА 

Познавање и увежбавање уметности говорења претходи 

јавном  наступу. На   примерима 

текстова, поштујући предлоге и избор чланова секције, 

наставник организује и подстиче проучавање вредности 

говорног језика кроз вежбе: интонације, темпа, правилне 

артикулације, акцентуације, мимике и гестикулације.Како 

је разумевање изговореног текста предуслов добре говорне 

интерпретације, наставник поставља проблемска питања у 

вези  са текстом,  успоставља  везе  са  искуством  ученика, 

подстиче ученике да изражавају своје ставове. Користећи 

звучне записе, чланови секције анализирају, понављају, 

увежбавају и процењују успешност изговореног текста. 

Ученици откривају и развијају своје посебне 

потенцијале, говорне и изражајне 

способности и примењују их у реалним 

условима.  

Развијају кртичко мишљење, стичу 

самопоуздање и овладавају самосталним 

приступом разним проблемским 

ситуацијама.  

Повезују лична питања и доживљаје са 

предметом учења.  

2. ДРАМСКЕ 

ИГРЕ 

Избором текстова за драмску игру, ученици се подстичу на 

стваралаштво. Уз сугестију и помоћ наставника осмишљавају 

кратке драмске импровизације (самостално или у мањим групама), 

чији је циљ и стицање знања, вештина. Ученици пишу краће 

драмске форме и изводе их на часовима одељењсног старешине. 

Повлаче паралеле између сопствених 

искустава и градива, те развијају могућност 

тумачења и примене градива.  

Развијају кључне компетенције – 

интелектуалне и социјалне.  

Умеју да искажу своје идеје.  

3. НА 

ПОЗОРНИЦИ 

Проучавају се драмски текстови различитих жанрова (утврђивање 

теме, идеје, сукоба). Бирају се текстови за драматизацију и прави 

план за учествовања на школским свечаностима и другим 

смотрама. Организују се и спроводе пробе. Израђују се костими. 

Остварује се сарадња са рецитаторском, ликовном и 

информатичком секцијом. Организујемо посету извођењу 

позоришне представе, а затим и трибину о одгледаној представи.  

Јачају друштвену свест и осећај 

одговорности.  

4. СУСРЕТИ 

Ученици презентују рад на школским свечаностима (Свети Сава, 

Дан школе), школским манифестацијама (Дан планете Земље, Дан 

заљубљених). 

Учествују на смотрама драмских секција.  

Умеју да анализирају и вреднују уметничка 

делла.  
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33.2. САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

 

тема садржај рада 

1. Пешак у саобраћају 
 Уводне напомене о саобраћају – историјски развој, средства...  

 Основна правила кретања пешака 

2. Прелазак и кретање пешака коловозом 
 Правила - прелазак пешака преко коловоза 

 Правила - кретање пешака по коловозу 

3.Саобраћајни знаци 
 Изглед и значења знакова 

 Правила поступања по саобраћајним знацима 

4.Саобраћајни полигон спретности „Шта знаш о саобраћају“ 
 Техничка израда елемената полигона 

Постављање полигона 

5. Практичне вежбе на полигонима Практично усавршавање знања и технике кретања бициклиста и пешака 

6.Школско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ . Припрема и организација такмичења 

 

33.3. СЕКЦИЈА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 
 

• Припрема ученика за такмичење из програмирања 

Састоји се углавном од израде задатака са претходних такмичења. Задаци су рађени у Scratch-у или Python -у програмском језику. 

• Израда и одржавање школске веб странице. 

Активно учествовање ученика приликом израде школске web странице, прављење нових чланака на иницијативу ученика... 

• Израда Power Point презентације за школе 

Ученици учествују како идејно тако и  у прављењу слајдова. 

• Праћење дешавања у свету информатике, како софтвера тако и хардвера 

• Разно 

Остављам могућност ученицима да предложе пројекте које желимо да радимо (Photoshop –обрада слике, Flash MX – израда Flash 

анимација...) 
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33.4. ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

План рада ликовне секције обухватиће: 

- Цртање 

- Сликање: - по моделу, пејзаж 

- Ликовни конкурси 

- Дан планете земље 

- Сузбијање болести зависности 

- Сузбијања насиља 

- Борба против сиде 

- Црвени крст Србије 

- Помоћ старима и сл. 

 

У оквиру рада ликовне секције планираће се и рад у вези различитих школских манифестација, приредби, верских празника и поставка 

изложбе истих: 

- Смедеревска јесен 

- Новогодишњи украси 

- Школска слава Свети Сава 

- Ускршња декорација јаја 

- Годишња поставка сценографије и изложба дечијих ликовних радова током манигестације „Извор живе речи“ 

33.5. ЛИТУРГИЈСКА СЕКЦИЈА 

 

Теме :  

1.Бог је заједница личности Оца,Сина и Светога Духа. 

2.Литургија као икона будућег века,Царста Божијег. 

3.Структура Литургије-Цркве(Епископ, свештеник, ђакон и народ) 

4.Људски напори у циљу проналажења спасења од смрти(разне религије,митологија,философија,наука) 

5.Црква као телоХристово(литургијска пројава Цркве) 

6.Светост и Царство Божије у православној иконографији 

33.6. СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Циљ и задаци су :  
• Стимулисати телесни развитак повећањем снаге мишића и даљем развоју способности; 

• Подмирити примарни биомоторички мотив изражен у потребу за кретањем, игром, борбом 
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• Утицати на развој моторичких способности, а посебно на развој брзине, координације, гипкости и експлозивне снаге; 

• Развити зглобно мишићне(кинетичке) осетљивости које се манифестују свесним и самосталним, управљањем, својим 

кретањем; 

• Повезати моторичке задатке у целину, али без стварења крутих моторичких аутоматизма; 

• Задовољавати потребе за афирмацијом, али и сузбијати тенденције процењивања властитих способности услед-

недовољно развијене  самокритичности ученика и ученица; 

• Задовољавати потребе ученика и ученица за групном идентификацијом која у знатној мери убрзава процес 

социјализације личности; 

• Развијати способности за посматрање, доживљавање и стварање естетских вредности (лепота кретања, лепота спорске 

игре и лепота природе); 

• Уводити ученике ученице у организовани систем припрема за игре, сусрете и манифестације; 

 

Указивање потребе за стваралаштвом у два основна смера: 

1. у смеру спортско-техничких достигнућа (индивидуални–максимални учинак у појединој спортској грани); 

2. у естетском обликовању и доживљавању моторичких активности. 

 

Програм васпитно - образовног подручја усмерен је на: 

-развијање физичких способности; 

-спортско техничко образовање; 

-повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

 
Методе и облици рада :  

• Аналитичко-синтетичкаметода, 

• Вербалноневербалнакоомуникација 

• Демонстрација-асистенција 

• Индивидуални, групни, колективни, фронтални, парови. 

33.7. ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА 

 

Окупљањеученика, формирање две екипе 

Техника вођења, додавања и пријема лопте у месту 

Техника вођења, додавања и пријема лопте у месту 

Додавање и пријем лопте у кретању 

Вођење лопте, дриблинг леви и десни 

Вођење лопте, дриблинг леви и десни 
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Ударац лопте пуним рисом, спољашним делом стопала 

Ударац лопте пуним рисом, спољашним делом стопала 

Ударац лопте главом, убацивање лопте у игру 

Ударац лопте главом, убацивање лопте у игру 

Рад по групама, бекови, крила, центарфор 

Рад по групама, бекови, крила, центарфор 

Дриблинзи и финте 

Дриблинзи и финте 

Игра један на један гол са преузимањем играча 

Игра један на један гол са преузимањем играча 

Играј едан на један са преузимањем играча, провера 

Шутерски тренинг 

Шутерски тренинг 

Игра у нападу,  убацивање лопте по крилу 

Игра у нападу,  убацивање лопте по крилу 

Контранапад 

Контранапад, преко центра 

Контранапад, преко центра и крила 

Контранапад, преко центра и крила 

Дриблинзи и финте, одбрана 

Дриблинзи и финте, одбрана 

Увежбавање пређених елемената кроз игру 

Увезбавање пређених елемената кроз игру, правила 

Пресинг игра на пола терена 

Шутерски тренинг, рад са голманом 

Шутерски тренинг, рад са голманом 

Шутерски тренинг 

Игра на два гола уз примену правила 

Игра на два гола са измешаним екипама (м + ж 
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33.8. ОДБОЈКАШАКА СЕКЦИЈА 

 

Окупљање ученика, формирање две екипе 

Одбијање лопте прстима 

Одбијање лопте прстима 

Одбијање лопте чекићем обема рукама 

Варијанте одбијања лопте прстима и чекићем обема рукама 

Варијанте одбијања лопте прстима и чекићем обема рукама 

Варијанте одбијање лопте прстима у паровима 

Варијанте одбијање лопте прстима у паровима 

Одбијање лопте која је погодила мрежу 

Одбијање лопте која је погодила мрежу 

Одбијање лопте прстима и чекићем обема рукама у троје 

Одбијање лопте прстима и чекићем обема рукама у троје 

Школски сервис 

Школски сервис 

Тенис сервис 

Тенис сервис 

Тенис сервис 

Смечирање   

Смечирање   

Блокирање  

Блокирање 

Пријем сервиса 

Дизање лопте у чучњу 

Дизање лопте преко  главе 

Дизање лопте преко  главе 

Систем игре и тактика 

Систем игре и тактика 

Систем игре и тактика 

Систем игре и тактика 
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Постављање одбране код сервиса 

Тактизирање сервисом 

Тактизирање сервисом 

Тактизирање сервисом 

Игра 1на 1 

Игра 3 на 3  са измешаним екипама (м + ж) 

Игра 6 н 6 са измешаним екипама (м + ж) 
 

 

  
 

 

 

 

33.9. ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљ и задаци :  

• Стимулисати ментални развитак ученика. 

• Утицати на развој логичног мишљења код ученика. 

• Давањењ могућности ученицима који су слабији у осталим спортским играма да се докажу и истакну, 
 

Методе и облици рада :  
• Аналитичко-синтетичка метода, 

• Вербално невербална комуникација 

• Демонстрација-асистенција 

• Индивидуални, парови. 
 

 

Окупљање ученика 

Шаховска азбука 

Шаховска азбука 

Вредност фигура 

Вредност фигура 

Вредност фигура 

Кретање фигура 
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Кретање фигура 

Кретање фигура 

Кретање фигура 

Постављање фигура 

Постављање фигура 

Шаховско отварање  

Шаховско отварање 

Шаховско отварање 

Шаховско отварање 

Шаховско отварање 

Шаховска Средишница 

Шаховска Средишница 

Шаховкса завршница  

Шаховкса завршница 

Краљев гамбит 

Дамин гамбит 

Сицилијанка  

Сицилијанка 

Прихваћен краљев гамбит 

Прихваћен краљев гамбит 

Прихваћен краљев гамбит 

Прихваћен краљев гамбит 

Одбијен краљев гамбит 

Прихваћен дамин гамбит 

Прихваћен дамин гамбит 

Прихваћен дамин гамбит 

Игра 

Игра  

Игра  
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34.1. ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР ИСХОДИ 

СЕПТЕМБАР Свечани пријем првака „Добро 

дошли, драги прваци“ 

Учитељи будућих првака, 

ученици другог трећег и четвртог 

разреда 

Пожелети добродошлицу првацима, 

поделити им беџеве са ознака разреда и 

одељења. 

ОКТОБАР Обележавање Дечје недеље Учитељи, одељењске старешине, 

ученици свих разреда 

Развијати толеранцију, другарство, љубав 

према спорту, правилан однос међу 

половима и поштовање свих. 

НОВЕМБАР Међународни дан толеранције Педагог, библиотекар Развијање толеранције, љубави и другарства 

ДЕЦЕМБАР Прослава Нове године Чланови драмско-рецитаторске 

секције, хор, фолклор 

Обележавање празника 

ЈАНУАР Прослава школске славе – 

Светог Саве 

Чланови драмско-рецитаторске 

секције, хор, фолклор 

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, фолклор 

Развијање љубави према мајкама, 

поштовање свих жена. 

АПРИЛ Маскенбал, васкршњи сабор Ученици нижих разреда Развијање маште 

МАЈ Учешће на смотри „Извор живе 

речи“ 

Чланови литерарне секције,  

чланови драмско-рецитаторске 

секције, хор, фолклор 

Развијање љубави према поезији и прози 

ЈУН Такмичење у глуми Чланови свих секција (6,7. и 8. 

разред) 

Ученици треба да схвате значај успеха и 

целогодишњег труда у постизању што 

бољег успеха. 
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34.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРЕДМЕТИ 

УКЉУЧЕНИ У 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ТЕМЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉ 

1. Турнир поводом дечије недеље и недеље 

спорта :одбојка, рукомет, шах и фудбал 

2. Штафетне игре 

3. Старе народне игре 

4. Јесењи крос 

5. Између две ватре 

6. Вежбе на тлу 

7. Полигон спретности 

8. Игре на снегу 

9. Елементарне игре 

10. Ритмичке игре 

11. Пролећни крос 

12. Такмичења у џаку 

13. Покажи шта знаш 

14. Учешће деце на школскимтакмичењима 

 

Ликовна култура,  

 

физика,  

 

географија, 

 

 биологија, 

 

 музичко,  

 

математика. 

 

Реализација  различитим 

методама, 

 

физичка припремљеност 

ученика, 

 

 начин рада  на који се ови 

турнири и елементарне 

игре изводе, 

 

и суђење. 

 

 

 

 

Екипно и појединачно 

учествовање у игри,  

 

 да сва деца буду 

обухваћења 

проргамом школског 

спорта и  

 

да се нађе за све дечија 

интересовања по 

нешто. 
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34.3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Р.БР. Радни задаци Задужене особе 

 

   1. 

Подела Приручника за родитеље (предвиђених програмом Школа без насиља) на родитељским 

састанцима и упознавање с тренутном ситуацијом и плановима за спречавање насиља у школи 

 

Разредне старешине 

 

 

  2. 

Учествовање наставника, ученика и родитеља у активностима у оквиру Дечје недеље 

(присуствовање на акцијама „Свет по мери детета”, „Подигнимо руке против физичког 

кажњавања деце”, „То сам ја – то смо ми”, а у школи организовати спортске дане, хуманитарне 

акције, приредбе итд.) 

Наставници разредне наставе, 

учитељи из продуженог 

боравка и наставници 

предметне наставе 

 

   3. 

Држање предавања о дејству дрога и алкохола на организам, развоју организма у адолесценцији 

и превенцији заразних болести 

Педагог,  наставници 

биологије и школски психолог 

 

   4. 

Постављање плаката с правилима понашања, саветима за ненасилну комуникацију итд. по 

учионицама и/или ходницима школе 

Психолог, педагог, 

наставници ликовног и 

техничког образовања 

   5. Реализација радионица за ученике  о општим способностима и емоционалној интелигенције, као 

и о начинима подстицања 

       Психолог школе 

 

  6. 

 

Организовање традиционалног спортског такмичења у колективним спортовима 

Наставници физичког 

васпитања, психолог и 

педагог школе 

 

   7. 

 

Традиционално организовање ликовног конкурса поводом Ускршњих празника 

Наставници разредне наставе 

и наставници ликовног 

образовања 

8. Промоција заштите животне средине и вођења здравог живот наставници биологије,хемије 

  9. Анкетирање ученика, родитења и наставника о процени заштите ученика у школи Тим за заштиту ученика 

 

  10. 

Подстицање и неговање различитости и културе уважавања у оквиру наставних активности, на 

часовима одељенске заједнице, грађанског васпитања, ученичког парламента 

Наставници одељенске 

старешине, наставник 

грађанског васпитања 

 11. Дефинисање правила понашања и последица кршења правила понашања Тим за заштиту ученика, 

наставници 

12. Вршњачка едукација из области превенција насиља Тим за заштиту, наставници, 

ПП служба 
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34.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација дежурстава ради осигурања безбедности ученика у 

школи и дворишту. 

Распоред дежурства постоји и 

примењује се  

Директор школе 

Анализа стања у школи и обезбеђење простора у којима бораве 

ученици унутар школе и у њеномнепосредном окружењу. 

Унапређивање нивоа безбедности физичке средине ( 

прилази,дворишта, спортски терени, осветљење, фасада) 

Уклањање потенцијално 

опасних физичких препрека.  

Чланови тима, помоћно-

техничко особље 

Смањивање познатих и потенцијалних ризика (маркирање ризичних 

периода угодини, у дану, периодично) и различитих активности са 

повећаним ризиком – екскурзије турнири, такмичења одржавање 

матуре, празници... 

Планирање, предвиђање, 

спровођење заштитних мера 

Запослени 

Обука запосолених омогућим узроцима и 

опасностима од пожара,о употреби заштитневатрогасне опреме 

идемонстрација гашењапожара 

Служба за противпожарну 

заштиту 

Директор, Лице задужено за 

противпожарну заштиту, 

запослени 

Побољшањебезбедности усаобраћају запослених иученика и 

саобраћајно уређење „ Зоне школе“ 

Предавањасаобраћане 

полиције  

Директор саобраћајна 

полиција 

Уклањање снега и ледана прилазима школи /тротоарима, улазима 

ушколу и школскомдворишту и уклањањеледеница са кроваизнад улаза 

уклањање снега иледа са 

критичнихлокација 

Запослени ушколи 

Сарадња са МУП-ом( окорегулације саобраћаја око школе,кроса 

екскурзија, посетасајмовима и сл, и саобраћајно уређење „ Зоне школе“ 

Провере безбедности превозних 

средстав аутобуса, боље 

обележавање„ Зоне школе“ 

МУП саобраћајна полиција, 

члан градског  већа за 

безбедност у саобраћају 

Обука запослених за пружање прве помоћи и провера теоријске и 

практичне оспособљености. 

Усмено излагање, практичне 

вежбе, израда тестова 

Запослени дома здравља 

Периодични прегледи и испитивање опреме за рад Оджавање средстава и опреме 

за рад, електричне инсталације, 

грејање и друге инсталације 

Домар, овлашћени сервиси 

Решавање проблема паркинг простора  припрема терена преко пута 

школе за паркинг 

Месна заједница родитељи, 

запослени 
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34.5. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ  ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

    Циљ професионалне оријентације је оспособити ученика да изабере одговарајуће занимање за себе у складу са својим 

интересовањима, могућностима и знањем.Основне податке о различитим занимањима ученици добијају током читавог школовања, како 

од наставника, одељенских старешина и педагога, тако и од родитеља и шире друштвене заједнице. 

  

ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

Упознавање Наставничког већа са планом  професионалне оријентације          VIII 

Анкетирање  ученика 8. разреда  о тренутним интересовањима за наставак школовања IX 

Сређивање података о интерсовањима и броју бодова на успеху у 6.  7. разреду, за сваког ученика               IX 

Разговор са ученицима о исправним и погрешним начинима бирања школе и образовног профила, рачунању бодова са 

успеха… 

            IX 

Истицање  IX 

Спровођење радионица X - V 

Упознавање ученика са основним подацима (израчунавање бодова добијених на основу успеха у школи, листе 

занимања у средњим школама околних места ...) 

XI 

Индивидуални разговори са свим ученицима осмог разреда III - V 

Организовање родитељског састанка ради информисања родитеља о начину уписа у средње школе IV 

Сарадња са релевантним институцијама : Националном службом за запошљавање, средњим школама... континуирано 

Анализа рада и предлог евентуалних измена VI 
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34.6. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Циљеви и задаци :  -проширивање занања о значају правилне рекреације за здравље 

-усвајање и прихватање позитивних облика понашања значајних за очување здравља, 

                            -оспособљавање ученика за схватање штетности болести зависности 

                            - мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог   здраља 

                            - стицање основних знања и њихово повезивање ради развијања психички и физички  здраве личности,  

одговорне према сопственом здрављу. 

 

Начин остваривања програма : 

 

Садржаји програма се реализују кроз обавезне и изборне наставне предмете, часове одељењског старешине, додатни рад, секције и 

остале слободне активности, сарадња са родитељима и локалном заједницом и рад стручних сарадника.   

 

Методе наставнога рада потребно је прилагодити садржају при чему предност треба дати методама активног учешћа и раду у групама. 

Најчешће се препоручују како индивидуалне, тако и групне методе рада: планирани разговор, креативне радионице, здравствено 

предавање, играње улога и симулације, изложбе, писани радови, анализа ситуација и практични примери, дебате, аудио и визуелне 

активности, вежбање животних вештина специфичних за одређени контекст и рад у малој групи. Учешће самих ученика као 

организатора или вршњачких едукатора 

 

Планирана је обрада садржаја у оквиру следећих тема :  

Здравље и здрави стилови живота. 

Психоемотивни развој. 

Лична хигијена. 

Орално здравље. 

Хигијена спорта. 

Проблеми понашања младих и социјални притисак вршњака 

Култура исхране, становања, одевања. 

Утицај породице на психосоцијални развој детета.. 

Алкохолизам 

Утицај информатичке технологије на здравље деце школског узраста 

Ризично понашање у дечјем узрасту 

Пушење и здравље 

Злоупотреба дроге 

Исхрана деце, хранљиве материје – улога, значај и потребе,правилна исхрана и болести неправилне исхране
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34.7. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Циљ програма социјалне заштите је унапређење социјалног и породичног статуса ученика како би се створили оптимални услови за 

раст, развој и напредовање ученика. Школа прати породични и социјални статус ученика, промене које се током времена дешавају на 

том плану и спроводи планиране мере. 

У домену својих могућности, школа  побољшава положај ученика угрожених социо-економском или породичном ситуацијом, 

обезбеђивањем  помоћи или упућивањем у надлежне установе.  

 

    Садржаји  програма                   Активности  Носиоци   реализације 

В
р
ем

е 
р
еа

л
и

за
ц

и
је

 :
 п

р
ем

а 
п

о
тр

еб
и

, 
то

к
о
м

  
ш

к
о
л
ск

е 
 г

о
и

д
и

н
е 

 

 

 

Материјална подршка 

социјално угроженим 

ученицима 

1.Утврђивање социо-економског  статуса породица ученика 

иевидентирање ученика којима је потребан неки вид подршке( на 

основу пријаве родитеља, запажања одељенских старешина,  

информација од надлежних институција) 

2. Прибављање школског прибора за ученике лошег материјалног 

статуса. 

3.Набавка уџбеника 

4.Бесплатне екскурзије 

5. Бесплатна ужина 

 

 

 

 

- Школа 

-Одељенске старешине 

- Стручни сарадници 

 

Сарадња са институцијама 

ради свеобухватне подршке 

ученицима у циљу њиховог 

квалитетнијег развоја 

 

 1.  Саветодавни рад са родитељима 

 2.  Сарадња са Центром за социјалнирад, размена  

информација и  заједничко планирање мера подршке. 

 3.    Сарадња са Црвеним крстом 

 4.    Праћење социјалних и  породичних прилика ученика. 

 

Школа 

Родитељи,  

Центар за социјални 

рад, 

Црвени крст 

 

 

 

 

 

Подизање свести о хуманим 

вредностима 

1. Радионице и разговори на часовима одељенских старешина које 

имају за циљ: 

- Развијање облика понашања који се базирају на другарству, 

толеранцији и хуманим односима међу половима 

- Развијање емпатије према ученицима из осетљивих група 

2. Хуманитарне акције на нивоу  школе- прикупљање школског  

прибора, гардеробе, средстава за хигијену и сл. 

3.   Подршка ученицима који раде  по ИОП-у и којима је потребна  

подршка стручног лица 

 

 

 

Наставници, учитељи, 

стручни сарадници 
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34.8. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљеви и задаци:  - Развијање разумевања и љубави према природи 

                                   - Проширивање знања о животној средини и њеној заштити 

                                   -Формирање правилног и активног односа према околини 

                                   - Јачање еколошке свести и мишљења 

                                   -Развијање способности повезивања и разликовање узрока и  последица загађивања животне средине 

                                    -Мотивисање ученика да буде активан чинилац а не пасиван посматрач 

 

Начин остваривања програма : 
Садржаји програма се реализују кроз обавезне и изборне наставне предмете, часове одељењског старешине, додатни рад, секције и 

остале слободне активности, сарадња са родитељима и локалном заједницом и рад стручних сарадника.   

 

Методе наставнога рада потребно је прилагодити садржају при чему предност треба дати методама активног учешћа и раду у групама. 

Најчешће се препоручују како индивидуалне, тако и групне методе рада: планирани разговор, креативне радионице, з предавања, 

играње улога и симулације, изложбе, писани радови, анализа ситуација и практични примери, дебате, аудио и визуелне активности, 

вежбање животних вештина специфичних за одређени контекст и рад у малој групи. Учешће самих ученика као организатора или 

вршњачких едукатора 

 

План рада, : 
- Формирање Еко-патроле по одељењима 

-Уређење школског простора:школских учионица и ходника,неговање биљака у учионоцама,чување школске имовине... 

-Обележавање светских значајних датума-Еколошки календар( Дан вода,Дан планете Земље,Дан животне средине,Дан заштите 

озонског омотача,Дан здравља,Светски дан заштите животиња....) 

- Организовање акцијe: ‘’ Опланети се –рециклирај’’ 

-Акција сађења дрвећа  и цвећа  

-Уређење запуштеног простора уз школско двориште 

- Предавање ученика виших разреда ученицима нижих разреда на тему животна средина,здравље и   култура живљења 

- Ликовни и литерални радови на тему заштите животне средине 

-Организовање кампање у оквиру школе(на јавним местима:тргу,парку,дому културе... у зависности од могућности) 

-Организовање дебата и дискусија на различите теме везане за еколошки развој 

-Посета неком природном добру (реализација ће зависити од набавке новчаних средстава) 
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34.9. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Школа прати и укиључује се у дешавања у локалној самоуправи и Месној заједници и заједно са њеним представницима планира 

садржај и начин сарадње. 

 

Сарадња са локалном самоуправом и  Месним  заједницама садржи следеће активности: 
 

-учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја (академије, изложбе и др.); 

-сарадња са медијима ( писаним, електронским...); 

- организовање радних акција солидарности у месној заједници и широј друштвеној средини уз учешће ученика; 

- укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва средине, као и обезбеђивање могућности да та 

друштва имају своје секције у школи; 

- уступање просторија школе за културна догађања у селима 

- сарадња са Градском библиотеком; 

- сарадња са другим школама у локалној самоуправи (такмичења, посете у оквиру програма професионалне оријентације );  

- сарадња са Домом здравља – ипредавања из опбласти здравствене заштите;  

-сарадња са МУП-ом – предавње из области безбедности ученика; 

-сарадња са Центром за културу – Читалачке значке; 

- акције Црвеног крста и друге акције које се организују у друштвеној средини; 

 

34.10. 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. 

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. 
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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.“ 

 

Циљ: 

У циљу подржавања и подстицаја развоја ученика, програми у области сарадње са породицом усмерени су, пре свега, на развијање 

партнерских односа између кључних актера у школи, као и на јачање родитељске компетенције, 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, 

• редовно информисање  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у школи и код ученика, као и о свим дешавањима у 

животу Школе. 

 

Области сарадње : 

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. Са циљем да што већи број родитеља 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, 
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• 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, 

• 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 уразвоју, 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. 
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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 заосигурање 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 постоји двосмерна комуникација: од родитеља ка њиховим представницимау Савету и од представника 

Савета ка родитељима који су их изабрали. 

 

Школски одбор 

Законском регулативом дефинисано је да 3 члана Школског одбора као органа управљања Школом буду представници родитеља. 

 

Родитељски састанцисе одржавају најмање 5 пута годишње, са дневним редом који је специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ 

родитељског састанка је упознавање родитеља са организационим или васпитно-образовним радом у Школи. 

 

Индивидуални разговори са родитељима 

   Суочени са ситуацијама и дилемама, које не знају на који начин да реше, савремени родитељи се све мање ослањају на свој инстинкт 

и на искуство претходних генерација, а све чешће траже научно решење свих проблема које родитељство са собом носи. Тада им је 

стручна помоћ добродошла у виду разговора са наставником или неким другим радником, све са циљем решавања проблема. 

 

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 
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Школа подстиче родитеље да се укључују у образовно-васпитни процес на више различитих начина: 

а) као едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти 

б)учешћем у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена, 

ц) учешћем у стручним тимовима које директор формира по потреби 

д)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. 

 

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 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; 
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- развојне карактеристике 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 оставривања програма 

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 , Годишњег плана Школе и остале 

школске документације  и то кроз:     

 • план рада Савета родитеља 

• планове рада директора и педагога школе 

• програм 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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34.11. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

34.11.1. 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. 

Стручни вођа излета припрема и изводи програм који се односи 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 : jедан полудневни излет, jедан 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 

полудневном 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). 

 

 Начин финансирања : Излет ће финансирати родитељи ученика.  

 

34.11.2. 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  
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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  

 -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:  
1. КОЛАРИ - ЈАГОДИНА(ЗОО ВРТ,МУЗЕЈ ВОШТАНИХ ФИГУРА ,АКВА ПАРК) - СВИЛАЈНАЦ ( ДИНО ПАРК  ) -КОЛАРИ  

 

2. КОЛАРИ- ВЕЛИКА ПЛАНА ( МОРАВСКИ КОНАЦИ, МАНАСТИР ПОКАЈНИЦА)  -КРАГУЈЕВАЦ ( ШУМАРИЦЕ, АКВАРИЈУМ 

) – КОЛАРИ 

 

3. КОЛАРИ- КРУШEВАЦ ( ЛАЗАРЕВ ГРАД ,ЦРКВА ЛАЗАРИЦА, КУЋА СИМИЋА,МАНАСТИР ЉУБОСТИЊА ) – ВРЊАЧКА 

БАЊА- КОЛАРИ 

 

 

4. КОЛАРИ- БЕОГРАД ( АВАЛСКИ ТОРАЊ, СПОМЕНИК НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ,ЗОО ВРТ, ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ ЗАВОД, 

АДА ) 

 

Време реализације : - мај;  

Носиоци екскурзије :Директор школе,Стручни вођа пута,одељенсе старешине. Стручни вођа пута је одељенски старешина или 

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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34.11.3. НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Организује се и планира зависно од интересовања деце и родитеља. Организоваће се у одговарајућим установама за рекреацију деце по 

Правилнику о наставном плану и програму основног образовања и васпитања. Настава у природи се организује за ученике од 1 – 4. 

разреда основног образовања и васпитања, у трајању од 5 до 7 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање 2/3 ученика у 

одељењу. Учитељи ће саставити планове рада које ће реализовати током наставе у природи и у складу са тим извршити измену 

месечних планова рада.  

Место организовања кампа: Копаоник, Златибор, Тара, Рудник . 

Време реализације: јесен-пролеће  

Носиоци организације : учитељи 1. 2. 3. и 4.разреда  

Циљ и задаци наставе у природи је савладавање и усвајање дела наставног програма, непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и 

рекреативно-здравствени опоравак ученика у  повољним климатским условима живота и рада. 

 

Циљ је:  јачање здравља и повољнији психофизички развој деце; 

 оспособљавање и навикавање ученика да самостално стичу знања путем непосредног посматрања и доживљавања појава и догађаја у 

природи и рада људи;  остваривање захтева принципа очигледности ( учење учешћем више чула ); 

стицање нових, проширивање и проверавање стечених знања и искустава о законитостима које владају у природи и друштву;  развијање 

потреба, интереса и навика код ученика за рационалним провођењем слободног времена правилним организовањем активности у 

слободном времену;  развијање свести о потреби заштите, неговања и чувања природе и животне средине и љубави према природи;  

упознавање појединих крајева наше земље, живота и рада људи, занимања у прошлости и садашњости; развијање љубави према 

домовини, као и неговање жеље да се упозна њена прошлост и разуме садашњост;  припремање и оспособљавање ученика за живот у 

колективу, развијање и неговање друштвених и пријатељских односа међу ученицима, хуманих односа; неговање културе рада и 

понашања у свакодневним комуникацијама између ученика, као и ученика и наставника;  неговање правилног односа према личној и 

друштвеној имовини. 

 Боравком у природи остварују се и следећи задаци: проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних 

односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова 

живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 
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34.12. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и унапређивању образовно-

васпитног рада, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара 

обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и 

уметничких аспеката образовања.  

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености 

(медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају 

вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.  

Задаци 
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из 

домена културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, 

има задатке:  

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота,  

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-

социјалном и сваком другом професионалном развоју,  

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у 

учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама  

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и 

развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,  

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и 

други послови),  

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  

 

ОБЛАСТИ РАДА  

 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике,  

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова,  

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци,  
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4. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада.  

 

 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада школе, 

2. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, 

допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.),  

3. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности.  

 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада,  

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација,  

3. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела школске 

библиотеке,  

4. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,  

5. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о 

тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање 

појединих књига и часописа.  

 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње,  

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим способностима и 

интересовањем,  

3. Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима,  

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,  

5. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада 

(употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за 

самостално коришћење,  

6. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну 

библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама 

(читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.),  

7. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког 

односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,  

 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  
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1. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика.  

 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке,  

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-

методичке и педагошко-психолошке литературе,  

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и креативни однос ученика приликом 

коришћења извора,  

4. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни 

сарадници,  

5. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и 

завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: "Месец књиге", 

"Светски дан књиге", "Дечија недеља", "Дан писмености", "Дан матерњег језика", Јубилеј школских библиотека и школских 

библиотекара, смотра „Извор живе речи и др.),  

 

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

1. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног фонда.  

 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ  

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа и 

Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке позајмице,  

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе,  

3. Сарадња са Друштвом школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.  

 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

1. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци,  

2. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара - анализа и вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године,  

3. Стручно усавршавање - учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће и школски 

библиотекари. 
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34.13. БЕЗБЕДНОСТ  И  ЗДРАВЉЕ  НА  РАДУ 

Програм безбедности и здравља на раду је усмеренен на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на 

раду.  

Оно обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, Правилником о раду се, у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду, уређује спровеђење безбедности и здравља на раду запослених у установи, у циљу стварања безбедних 

услова рада, заштите живота, здравља и радне способности запослених.  

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, а нису у радном односу код 

послодавца, као и лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова код послодавца, ако је послодавац о 

њиховом присуству обавештен. 

 

 Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду: 

 • Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад  

• Испитивања услова радне околине  

• Доношења акта о процени ризика 

 • Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад  

• Вођења евиденција везаних за повреде на раду  

• Осигурања запослених од повреда на раду  

 

Запослени у школи су дужни да:  

• поштују прописе о безбедности и здрављу на раду  

• обавесте послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду 

 • наменски користе средства и опрему личне заштите  

• подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу лица за безбедност и здравље на раду  

• истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад 

 • учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду 

 • да не пуше у просторијама школе и у школском дворишту, где је то иначе забрањено.  

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које 

организује школа обезбеђује се ученицима право на заштиту и безбедност и то:  

• у школској згради и школском дворишту,  

• у просторијама у којима се одвија практична настава • на путу између куће и школе, 

 • ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или других наставних и ваннаставних 

активности које организује школа.  

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са ученицима, а нарочито на часовима 

одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи 
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и извођења других активности које организује школа, као и са начином понашања којим би се те опасности могле избећи или 

отклонити.  

Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и надлежним институцијама са којима је таква 

сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровеђења мера утврђених овим правилником.  

Безбедност и здравље на раду у наредном четворогодишњем периоду, садржи следеће активности:  

 

 

Циљеви и задаци садржаја Садржаји програма Активности Начин и поступак остваривања 

 

Оспособљавање запослених за примену 

мера заштите од пожара 

Обука запослених из 

противпожарне заштите 

 

Присуство предавању и 

полагање тестова као вид 

провере знања 

Усмено излагање лиценцираног 

лица, практична демонстрација 

и давање и прегледање тестова 

Оспособљавање запослених за пружање 

прве помоћи при повређивању ученика 

и запослених 

 

Обука запослених за 

пружање прве помоћи 

 

Присуство предавању  и 

вежбама 

 

Усмено излагање, практичне 

вежбе 

Оспососбљавање помоћно техничког 

ососбља за правиилно и безбедно 

руковање средствима за хигијену 

Обука техничког особља о 

правилном и безбедном 

коришћењу средстава за 

хигијену 

 

Присуство предвању 

 

 

 

Усмено излагање и 

презентације 

Оспособљавање запослених за 

правилно и по здравље безбедно 

одлагање отпада и смећа 

 

Управљање отпадом и смећем 

 

 

Предавање 

 

Усмено излагање и 

презетнација 

Утврђивање процедуре понашања 

наставника физичког васпитања при 

повређивању ученика на вежбама и 

такмичењима 

Процедура понашања 

наставника физичког при 

повређивању ученика на 

вежбама и такмичењима 

 

 

Састанак, обука, предавања 

 

Усмено излагање и практичне 

вежбе 

 

Елиминисање потенцијалног 

злосотављања од стране ученика према 

другим ученицима и запосленима, 

избегавање ризичних ситуација и 

мирно решавање конфликата. 

Укључивање родитеља ради 

елиминисања могућег 

злоставаљања од стране 

ученика према другим 

ученицима и према 

запосленима 

 

 

Састанци Савета родитеља 

школе и родитељски састанци 

 

 

 

Усмена излагања и 

презетнације 

 

Елимисање свих потенцијалних узрока 

који угржавају безбедност и здравље на 

раду и мирно решавање свих 

конфликата и спорова 

 

Сарадња са надлежним 

државним институцијама (Дом 

здравља, СУП, Градска 

управа...) 

 

Састанци са представницима 

наведених институција, 

обилазак представника 

наведених институција, 

предавања, вежбе 

Усмена излагања, презетнације, 

вежбе, систематски и 

санитарни прегледи 
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