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Председник  Школског одбора 

___________________________ 

(Гордана Јанковић) 



 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 
 

 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Дигитални свет 

Циљ  предмета је развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја 

за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања. 

Компетенције које развија: компетенција за учење, дигитална компетенција, естетичка компетенција, рад с подацима и 

сарадња информацијама, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, решавање проблема 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ТЕМА 

Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

– упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем 

путем школске платформе; 

– користи школску платформу за онлајн учење (уз 

помоћ наставника и/или родитеља/законског 

заступника); 

– самостално користи дигиталне уџбенике за учење; 

– креира, чува и поново уређује дигиталну слику 

(самостално и/или уз помоћ наставника) користећи 

одговарајућу апликацију; 

– својим речима објасни појам покретне слике; 

– креира елементе покретне слике; 

– креира једноставан графички дигитални материјал 

намењен познатој публици; 

– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје 

повезујемо на мреже, укључујући интернет; 

– наведе могућности за размену материјала, 

комуникацију и заједнички рад (учење) које су настале 

захваљујући умрежавању дигиталних уређаја; 

– објасни добитке и ризике који произилазе из 

комуникације путем дигиталних уређаја; 

– разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања 

при комуникацији на интернету; 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊ

Е 

ДИГИТАЛНИ

Х УРЕЂАЈА 
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Учење путем школске платформе за онлајн учење. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно графичко изражавање коришћењем 

дигиталног уређаја. 

Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за 

размену материјала, комуникацију и заједнички рад 

који из умрежавања произилазе. 

 

 

 

 

Добици и ризици који произилазе из комуникације 

путем дигиталних уређаја. 

Понашање на интернету – интернет бонтон. 

Остављање личних података при коришћењу 

дигиталних уређаја. 

Примерена реакција у случају контакта са 

непримереним дигиталним садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или особама које 

комуницирају на неприхватљив начин. 

Организација времена и услова за рад при онлајн 



– реагује на одговарајући начин ако дође у додир са 

непримереним дигиталним садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или особама које комуницирају на 

неприхватљив начин; 

– наведе неке од начина на које корисници дигиталних 

уређаја остављају личне податке у дигиталном 

окружењу; 

– организује сопствено учење у онлајн окружењу на 

начин који не угрожава здравље и личну безбедност, као 

и сигурност дигиталног уређаја; 

 

 

 

 

– предложи начине одлагања електронског отпада који 

не угрожавају животну средину; 

– својим речима објасни појам алгоритам; 

– анализира једноставан познати поступак који садржи 

понављања одређених радњи и представи га 

алгоритамски; 

– креира одговарајући рачунарски програм у визуелном 

програмском језику; 

– анализира једноставан програм креиран у визуелном 

програмском језику и објасни шта и на који начин тај 

програм ради; 

– уочи и исправи грешку у једноставном програму, 

провери ваљаност новог решења и по потреби га 

додатно поправи (самостално или сараднички); 

– креира програм у визуелном програмском језику којим 

управља понашањем расположивог физичког 

дигиталног уређаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AЛГОРИТА-

МСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉА-

ЊА 
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учењу. 

Коришћење дигиталних уређаја и заштита животне 

средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање алгоритама линијске и цикличне 

структуре који води до решења једноставног 

проблема. 

Креирање рачунарског програма у визуелном 

програмском језику. 

Анализа постојећег програма креираног у визуелном 

програмском језику и тумачење функције блокова од 

којих је сачињен. 

Управљање понашањем физичког дигиталног уређаја 

креирањем програма у визуелном програмском 

језику. 

Уочавање и исправљање грешака у програму. 

Корелација: Српски језик, математика, свет око нас, музичка култура, ликовна култура 



Начин остваривања програма: Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних 

уређаја намењених за коришћење од стране ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже дигиталним уређајем. 

Уколико наставник има на располагању одговарајуће дигиталне уређаје (рачунаре, таблете, мобилне телефоне, роботе и друге физичке 

дигиталне уређаје...), ученици треба да их користе на начин који директно доприноси остваривања дефинисаних исхода учења. 

Вероватно је да ученици имају искуства са коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник увиди и 

уважи. Ученици могу бити вешти корисници технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том смислу, наставник 

има слободу да наставу организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. Важно је да 

наставници помогну ученицима да увиде да технологија није свима једнако доступна, те да немогућност приступа технологији може да 

угрози одређене групе или појединце у друштву. Отуда је неопходно да наставник, пре него што планира конкретне активности учења, 

уочи постојање ученика који би, због ограниченог приступа технологији, могли да буду искључени или у неповољном положају. На 

пример, ако наставник предвиђа коришћење апликације на таблету или мобилном телефону, он мора да буде сигуран да те активности 

нису неповољне за ученике који немају приступ таквој технологији код куће. Обавезивање ученика да користе наставне материјала за 

које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према онима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди 

алтернативу – могућност приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. 

  



 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески jезик – 3. pазред 

Циљ и задаци предмета: Ученик на овом узрасту страни језик користи у комуникацији и у ситуацијама које су 

блиске његовим интересовањима, показујући креативност, оригиналност у одговорима, активан однос према 

наставним садржајима. Настава страног језика у трећем разреду основне школе подразумева индуктивно усвајање 

граматичких и лексичких садржаја, како у усменом, тако и у писаном контексту . 

Компетенције које развија: Kомуникација, компетенција за учење, дигитална компетенција, одговорно учешће 

у демократском друштву, сарадња, естетичка, рад са подацима и информацијама, одговорно учешће у демократском 

друштву, одговоран однос према околини. 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

часoва НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

1.-разумеју краће текстове који 

се односе на поздрављање, 

представљање и тражење / 

давање информација личне 

природе;  

-поздраве и отпоздраве,  

представе себе и другог 

користећи једноставна језичка 

средства;  

-поставе и одговоре на 

једноставна питања личне 

природе;  

-у неколико везаних исказа 

саопште информације о себи и 

другима; 

-изразе хронолошко време; 

- уоче сличности и разлике у 

животу у школама у ВБ и код 

1. Starter 

– Hello! 
Уводна 

тема – 

Здраво 

Поздрављ

ање и 

представ

љање; 

давање 

основних 

информац

ија о себи; 

давање и 

и тражење 

основних 

информац

ија о 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изразе и речи који се користе за поздрављање, 

представљање и основну друштвену комуникацију 

са вршњацима – Hello! Hi! What’s your name? I’m 

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

And you? How old are you?I’m (nine) How old is 

he/she? He’s/She’s (ten). What day is it today? It’s 

Monday. What colour is the (book)? It’s (red). It’s a 

(red) book; речи којима се именују боје, дани у 

недељи и бројеви до 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСК

О ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нас; 

-поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- разумеју једноставнe      

описe предмета; 

- опишу предмете користећи 

једноставна језичка средства; 

- разумеју и реагују на 

једноставне налоге; 

- формулишу једноставне 

налоге; 

- разумеју и формулишу 

једноставнe исказе о 

метеоролошком времену; 

- разумеју сличности и разлике 

између живота и рада у 

школама у ВБ и код нас. 

 

 

 

 

 

другима; 

исказивањ

е 

хронолош

ког 

врмена; 

описивањ

е 

предмета. 

 

 

 

 

2. What’s 

this? 

Шта је 

ово? 

Описивањ

е 

предмета; 

разумева

ње и 

реаговање 

на 

једностав

не налоге; 

исказивањ

е 

метеороло

шког 

времена. 
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2.Речи којима се именују предмети из учионицe; 

језичке структуре – What’s this? It’s a (door). This is 

my blue pen/ pink bag. Open the door. Close the door; 

What’s the weather like? It’s (rainy).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; 

приче и песме које се односе на тему; дијалоге и 

кратак дескриптивни текст; формулисање краћих 

усмених и писмених, везаних исказа о (својим) 

предметима из учионице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСК

О ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. - поставе и одговоре на 

једноставна питања личне 

природе;  

- саопште информације о себи 

и другима користећи 

једноставна језичка средства; 

- разумеју једноставнe описe 

предмета; 

- опишу предмете користећи 

једноставна језичка средства; 

-разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на  поседовање и 

допадање; 

-питају и саопште чије је 

нешто, шта им се допада; 

- разумеју и опишу популарне 

игре и начин разоноде 

вршњака у ВБ у кући. 

 

 

 

 

 

 

4.- разумеју једноставан опис 

људи;  

- опишу људе једноставним 

језичким средствима; 

- разумеју и формулишу 

једноставне савете; 

 

3. 

Playtime! 

Време за 

игру! 

Давање 

основних 

информац

ија о себи; 

давање и 

тражење 

основних 

информац

ија о 

другима; 

описивањ

е 

предмета; 

изражава

ње 

припадањ

а и 

допадања. 

 

 

 

4. This is 

my nose! 

 

Ово је мој 

нос! 

Описивањ
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3. Речи којима се именују играчке; језичку структуру 

– This is my / your… Is this your …? Yes, it is. No, it 

isn’t. This is my big red kite. What’s your favourite…? 

It’s (a) … My favourite toy is (a ball). My favourite 

colour is (red). My favourite animal is (a dog); 

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; причу и песму које се односе на 

тему; читање изолованих реченица и уочавање 

реченичних делова; формулисање краћих усмених и 

писмених, везаних исказа о омиљеним играчкама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Речи којима се именују делови тела; jеднину и 

множину именица – one arm, two arms; језичке 

структуре – This is… / These are … Two eyes/ten 

fingers…. Let’s put on sun cream. Put it on your arms 

and nose. Cut out. Stick; Hello. This is (Tom). Nice to 

meet you.  правилно писање малих и великих 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСК

О ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСК

О ВАСПИТАЊЕ 



- разумеју и реагују на 

упутства и налоге; 

- дају упутства и налоге; 

- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на количину/број 

нечега; 

- размене једноставне исказе 

приликом упознавања и 

представљања; 

- поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. - разумеју и формулишу 

једноставне исказе о познатим 

темама; 

- поставе и одговоре на 

једноставна питања личне 

природе и питања о познатим 

темама; 

- препознају гласове и повежу 

их са одговарајућим словима. 

 

 

 

е људи; 

разумева

ње и 

давање 

једностав

них 

налога; 

исказивањ

е савета; 

изражава

ње броја 

нечега; 

поздрављ

ање и 

представ

љање. 

 

 

 

 

5. 

Revision 

and test 1 

Ревизија и 

тест 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.; причу која се 

односи на тему; читање и праћење инструкција за 

прављење лава од папира; усмено описивање слика; 

читање кратког пасуса, уочавање његових делова 

(реченице);  

формулисање краћих усмених и писмених, везаних 

исказа о свом телу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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 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. 
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6. 

- разумеју једноставна питања 

личне природе и одговоре на 

њих; 

- разумеју једноставне исказе 

који се односе на 

представљање других и 

тражење/давање информација 

о њима;  

- формулишу једноставне  

исказе којима представљају 

чланове породице; 

- разумеју породичне односе у 

ВБ; 

- уоче сличности и разлике у 

униформама типичним за 

одређена занимања у ВБ и код 

нас. 

 

 

 

7. разумеју једноставна 

обавештења о простору и 

реагују на њих;  

- траже и пруже кратка и 

једноставна обавештења о томе 

где се неко или нешто налази; 

- опишу непосредни простор у 

којем се крећу једноставним 

језичким средствима; 

- разумеју и изразе своја 

осећања једноставним 

6. He’s a 

hero! 

Он је 

херој! 

Представ

љање 

других 

(чланова 

породице)

; давање и 

тражење 

основних 

информац

ија о 

другима. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Where’s 

the ball?  

Где је 

лопта? 

Исказива

ње 

просторни

х односа, 

осећања и 

способнос

4 
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6. Речи којима се именују чланови породице и 

занимања; језичкe структурe – Hello! This is my mum. 

She’s a nurse. He’s а teacher. Is he / she a doctor? 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; 

причу која се односи на тему; дескриптивни текст и 

одговарају на да / не питања; дескриптивни текст 

којим се описују занимања; дијалошки модел – Is he / 

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

реченице и уочавају велико слово на почетку и тачку 

на крају; формулисање краћих усмених и писмених, 

везаних исказа о занимањима чланова породице. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Изразе и речи који се односе на игру у парку; 

језичку структуру са предлозима за место – Where’s 

the …? It’s in / on / under the… Where’s the girl? She’s 

under the tree; изразе и речи којима се изражавају 

осећањa– It’s nice/cool/so much fun...; језичку 

структуру за изражавање тренутних способности – 

Can you see her toy; 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 повеза-ност са словима – q, r, s, t, u; 

причу и описе и дијалошке моделе који се односе на 
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језичким средствима; 

- разумеју једноставне исказе о 

способностима у садашњости и 

реагују на њих; 

- формулишу једноставне 

исказе о  способностима у 

садашњости; 

- разумеју и на матерњем 

језику опишу популарне игре и 

начин разоноде вршњака у ВБ 

у парку. 

 

 

 

 

 

8. разумеју једноставне исказе 

којима се изражава припадање 

/ неприпадање и реагује на 

њих; 

- формулишу једноставне 

исказе који се односе 

припадање / неприпадање; 

- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на тражење и давање 

дозвола; 

- разумеју, формулишу и 

реагују на једноставне налоге; 

- упоређују и уочавају 

сличности и разлике у 

именовању сродства у ВБ и 

ти у 

садашњос

ти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Billy’s 

Teddy! 

(Билијев 

меда!) 

Изражава

ње 

припадањ

а / 

неприпада

ња; 

изрицање 

дозвола; 

исказивањ

е и 

реаговање 

на 
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тему; изоловане реченице, уочавају велико почетно 

слово код властитих именица; формулисање краћих 

усмених и писмених, везаних исказа о парку из свог 

окружења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Речи којима се именују чланови породице; језичку 

структуру Saxon Genitive – Whose teddy/book is 

this?It’s Billy’s teddy/mum’s book; It's my sister's (kite); 

Can I…? Yes, but be careful. 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; причу која се односи на тему; описе слика 

који се односе на тему; дијалошки модел – Whо's 

this? It’s Oli’s mum; употребу тачке и знака питања; 

формулисање краћих усмених и писмених, везаних 

исказа о предметима који припадају члановима 

њихове породице. 
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код нас ширем смислу. 

 

 

 

 

9. - разумеју и формулишу 

једноставне исказе/неколико 

једноставних исказа у низу о 

просторним односима, 

припадању и неприпадању;  

- дају и траже основне 

информације о другима 

(чланови породице - где су и 

чиме се баве); 

- разумеју, траже и дају 

основне исказе који се односе 

на припадањ/неприпадање; 

- препознају гласове и повежу 

их са одговарајућим словима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. - разумеју једноставно 

исказане  честитке и 

одговарају на њих; 

- упуте једноставне честитке; 

- уоче сличности и разлике у 

једностав

не налоге. 

 

 

 

9.  Review 

& Test 
Ревизија и 

тест 2 

Исказива

ње 

просторни

х односа; 

тражење и 

пружање 

основних 

информа-

ција о 

другима; 

изражава

ње припа-

дања/непр

ипадања 

 

 

 

 

10.Божић 

Честитањ

е 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Речи које се односе на занимања, игру у парку и 

чланове породице; језичке структуре Whose 

teddy/book is this?It’s Billy’s teddy/mum’s book; It's my 

sister's (kite); He’s / She’с (teacher) Where’s (the ball)? 

It’s и предлоге in/on/under the…; 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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Изразе, речи и кратке приче/скечеве који се 

односе на Божић; Божићну песму Christmas Tree. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСК



начину прославе Божића у ВБ 

и код нас, певају Божићне 

песме и играју традиционалне 

Божићне игре.   

 

 

 

11. - разумеју једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање / неприпадање и 

реагује на њих; 

-траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање; 

- разумеју једноставне исказе 

за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

- траже мишљење и изражавају 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју једноставан  опис 

предмета; 

- опишу предмете 

једноставним језичким 

средствима; 

- уоче и на матерњем језику 

опишу сличности и разлике у 

култури одевања у ВБ и код 

нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Are 

these his 

trousers? 

Да ли су 

ово 

његове 

панталоне

? 

Изражава

ње 

припадањ

а/непри-

падања; 

исказивањ

е 

допадања/

недопа-

дања; 

описивањ

е 

предмета; 

описивањ

е 

уобичајен

их 
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11. Речи којима се именује одећа; језичке структуре 

и дијалошке моделе за изражавање припадања, 

допадања и описа предмета - Are these his/her sock? 

Yes, they are. No, they aren’t; I like these trousers. 

They’re nice. Do you like orange? I like orange. It’s my 

favourite colour. What’s your favourite colour? What 

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

(trousers)? They’re (blue) All your trousers are blue; 

изразе, речи и језичке структуре за описивање 

уобичајених радњи – Every day I put on my socks; 

прeпознавање свих малих и великих латиничних 

слова; препознавање гласова и слова; причу и стрип 

који се односи на тему; формулисање краћих 

усмених и писмених, везаних исказа о омиљеној 

одећи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ВАСПИТАЊЕ 
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12. разумеју једноставна 

обавештења о простору и  

оријентацији у простору и 

реагују на њих;  

- траже и пруже кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији у простору; 

- разумеју једносатван опис 

места; 

- опишу место и непосредни 

простор у којем се крећу 

користећи једноставна језичка 

средства; 

-уоче сличности и разлике у 

култури становања у ВБ и код 

нас; 

- уоче сличности и разлике у 

именовању сродства. 

 

 

 

13. разумеју једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагују на њих; 

- формулишу једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

активност

и. 

 

12. 

Where’s 

grandma? 

 

Где је 

бака? 

Исказива

ње 

прострних 

односа; 

описивањ

е места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Lunchtim

e! 

Време за 

ручак! 

Изражава

ње 

припадањ
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Речи којима се именују стамбене просторије; 

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. Where’s the kitchen? 

It’s downstairs. Where are the bedrooms? They’re 

upstairs; 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; причу и опис слика које се односе на тему; 

формулисање краћих усмених и писмених, везаних 

исказа о стану/кући у којој живе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Речи којe које односе на храну и оброке; језичку 

структуру – I’ve got… I haven’t got…; једнину и 

множину именица – a drink/two drinks, a sandwich/ten 

sandwiches; употребу детрминатора some уз 

небројиве именице - some grapes, и неодређеног 

члана a/an – a tomato/an apple; речи у којима се 

појављује глас /tʃ/ и уочaвају његову повезаност са 

комбинацијом слова ch; препознавање и 
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поседовање/непоседовање;  

- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на количину (број) 

нечега;  

- поштују правила учтиве 

комуникације са вршњацима; 

- разумеју начин исхране у 

школама у ВБ. 

 

 

 

 

 

14. - разумеју и формулишу 

једноставне исказе исказа у 

низу о стамбеном простору, 

храни, одећи и 

поседовању/непоседовању;  

- разумеју једноставан опис 

који се односи на свакодневни 

живот – становање;  

- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на 

поседовање/непоседовање; 

- препознају и гласове и 

повежу их са одговарајућим 

словима. 

 

 

 

а / 

неприпада

ња и 

поседова

ња / 

непоседов

ања; 

изражава

ње 

количина/

броја. 

 

 

 

14.  

Review & 

Test 3 

Ревизија и 

тест 3 

Описивањ

е 

предмета 

и места; 

изражава

ње 

поседова

ња/непосе

довања, 

припадањ

а/неприпа

дања. 
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разликовање гласова  /k/, /h/ и /tʃ/ у речима; причу и 

описе слика које се односе на тему; формулисање 

краћих усмених и писмених, везаних исказа о 

садржају кутије / пакета за ручак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Изразе и речи које се односе на стамбени 

простор, одећу и храну; језичке структуре I 

have/haven’t got, Are these…? Yes they are/No they 

aren’t. Where’s Billy/RosyGrandpa/Grandma? 

He’s/She’s in the bedroom. Where are mum and dad? 

They’re in the dining room; гласове /ʃ/,/tʃ/ и повезују 

их са комбинацијом слова sh, ch. 
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15. - разумеју једноставан  

опис бића и предмета; 

- опишу жива бића и предмете 

једноставним језичким 

средствима; 

- уоче и примене начин писања 

неформалних писама. 

 

 

 

 

 

 

 

16, - разумеју једноставно 

исказане  честитке и 

одговарају на њих; 

- упуте једноставне честитке; 

- уоче сличности и разлике у 

начину прославе Ускрса у ВБ и 

код нас, певају Ускршње песме 

и играју традиционалне 

Ускршње игре.   

 

 

 

17. - разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; 

- траже мишљење и изражавају 

допадање/недопадање 

15. A new 

friend! 

Нови 

пријатељ! 

Описивањ

е живих 

бића и 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

Ускрс 

Честитањ

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. I like 

monkeys! 

Волим 

мајмуне! 

Изражава

ње 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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15. - Изразе и речи којима се описује изглед особа и 

предмета; језичке структуре He’s / She’s  (tall/short). 

He's/She's got (straight black hair) He / She / It hasn’t 

got (blue eyes); It’s got four sides. They’re all the same. 

It’s a square. It hasn’t got sides. It’s smooth and round. 

It’s a circle; речи у којима се појављује глас /θ/ и 

уочaвају његову повезаност са комбинацијом слова 

th; препознавање и разликовање гласова  /t/, /s/ и /θ/ у 

речима; причу и писмо које се односи на тему; 

формулисање краћих усмених и писмених, везаних 

исказа којима се описују особе и предмети; писање 

писма пријатељу. 

 

 

16. Изразе, речи и кратке приче/скечеве који се 

односе на Ускрс; ускршње песме и игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Речи којима се именују дивље животиње; језичке 

структуре и изразе I like / don’t like … I’m little, 

They’re big. Do you like…? Yes, I do. No, I don't. I like 

monkeys because they’re fun. I don’t like giraffes 

because they’re big. An elephant is big. It’s got big ears. 

Let’s go to the zoo! речи у којима се појављује глас  
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ВАСПИТАЊЕ,ВЕРСКА 

НАСТАВА 
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једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју једноставан  опис 

живих бића; 

-опишу жива бића 

једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју и реагују на позив; 

- упуте позив на заједничку 

активност; 

- разумеју правила понашања 

на јавном месту (зоолошки 

врт) 

- користе емотиконе. 

 

 

 

 

18. разумеју једноставне исказе 

који се односе на изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; 

-формулишу једноставне 

исказе који се односе на 

изражавање 

допадања/недопадања; 

- разумеју 

једноставнепредлоге, савете и 

упозорења и реагују на њих; 

- формулишу једноставне 

предлоге, савете и упозорења; 

- разумеју правила понашање 

допада-

ња/недопа

дања; 

описивањ

е живих 

бића; 

позив на 

заједничк

у 

активност

. 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

Dinnertim

e! 

Време за 

вечеру! 

Изражава

ње 

допада-

ња/недопа

дања; 

исказивањ

е 

предлога, 

савета и 
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/æ/, и уочaвају његову повезаност са словом a; причу 

и песму које се односе на тему; одговарајуће 

симболе (емотиконе) за волим/не волим - , ; 

формулисање краћих усмених и писмених,, везаних 

исказа којима се описују омиљене/неомиљене 

животиње уз образложење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Речи којима се именује храна; језичкe структурe 

и изразе – Do you like…? Yes, I do. No, I don’t. What 

do you like? Eat (your figs) and drink (your milk) Don’t 

be late for school; Would you like…? Yes, please. No, 

thank you; речи у којима се појављује глас  /e/, и 

уочaвају његову повезаност са словом e; причу која 

се односи на тему и мени у кафићу; одговарајуће 

симболе (емотиконе) за волим/не волим - , ; 

формулисање краћих усмених и писмених,, везаних 

исказа који се односе на изражавање 

допадања/недопадања. 
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на јавним местима (кафић);  

- користе емотиконе. 

 

 

 

 

19. разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на 

допадање/недопадање и опис 

предмета;  

- разумеју једноставан текст 

којим се описују жива бића;  

- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на 

поседовање/непоседовање и 

опис живих бића и предмета; 

- препознају гласове и повежу 

их са одговарајућим словима. 

 

 

 

 

20. - разумеју једноставан опис 

простора и просторних односа; 

- опишу простор и просторне 

односе једноставним језичким 

средствима; 

- траже и пруже кратка 

обавештења о оријентацији у 

простору; 

упозорењ

а.   

 

 

 

 

19. 

Review & 

Test 4 

Ревизија и 

тест 4 

Изражава

ње 

допадања/

недопада-

ња; 

описивањ

е живих 

бића и 

предмета; 

 

 

 

 

20. Tidy 

up! 

Поспреми

! 

Описивањ

е 

простора 

и 
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19. Речи којима се именују дивље животиње, храна, 

пиће и облици; придеви којима се описују жива бића 

и предмети; Језичке структуре и изразе I like / don’t 

like (fish/snakes). She’s/He’s got straight blond hair. 

It’s/ It hasn’t got four sides. It’s got three sides. It’s a 

triangle; речи које садрже гласове  /æ/ и  /е/  односнo 

слова a, e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. речи којима се именују делови намештаја; 

предлоге in/on/under; просте бројеве до 100; језичкe 

структурe – There’s a bed in my bedroom. There are 

three pillows on my bed; How many (blankets)? There’s 

one (blanket). There are two (blankets); причу која се 

односи на тему и чланак у часопису; речи у којима се 

појављује глас  / ɪ /, и уочaвају његову повезаност са 

словом i; употребу тачке и знака питања; 
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- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на количину/број; 

- разумеју сличности и разлике 

у култури становања у ВБ и 

код нас. 

 

 

 

 

21. разумеју и фромулишу 

једноставне исказе који се 

односе на способности; 

- разумеју једноставан  опис 

бића; 

- опишу бића користећи 

једноставна језичка средства; 

- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на изражавање 

хронолошког времена; 

- поштују правила учтиве 

комуникације са вршњацима и 

одраслима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

просторни

х односа; 

изражава

ње 

количине/

броја.   

 

 

 

 

21.  

Action 

Boy can 

run! 

Екшн бој 

уме да 

трчи! 

Описивањ

е 

спсособно

сти; 

описивањ

е бића; 

исказивањ

е 

хронолош

ког 

времена. 
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формулисање краћих усмених и писмених, везаних 

исказа који се односе на опис простора и просторних 

односа и изражавање количина. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Глаголе радње; језичку структуру за изражавање 

способности - I can fly, He can walk. She can’t sing. It 

can fly; језичке структуре за описивање живих бића – 

It’s got four legs. It’s brown. It can run. It likes meat. It’s 

a lion; What’s the time? It’s twoo o’clock/half/quarter 

past twelve. It’s quarter to nine; речи у којима се 

појављује глас  /ɒ/, и уочaвају његову повезаност са 

словом o; причу и дескриптивни текст који се односи 

на тему; формулисање краћих усмених и писмених, 

везаних исказа који се односе на изражавање 

способности и опис живих бића. 
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22. - разумеју позив на 

заједничку активност и реагују 

на њега;  

- формулишу позив на 

заједничку активност 

користећи једноставна језичка 

средства; 

- разумеју једноставне савете, 

предлоге и упозорења и реагује 

на њих; 

- формулишу једноставне 

савете, предлоге и упозорења; 

- разумеју и фромулишу 

једноставне исказе који се 

односе на изражавање 

тренутних радњи; 

-  разумеју и опишу начин 

забаве у слободно време 

(плажа, пикник и сл.). 

 

22. Let’s 

play ball! 
Играјмо 

се 

лоптом! 

Позив на 

заједничк

у 

активност

; 

исказивањ

е савета и 

упозорењ

a и 

предлога; 

изражава

ње 

тренутних 

радњи. 
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22. Речи које се односе на забаву на плажи; језичкe 

структуре и изразе Let’s (go to the beach). That’s a 

good idea. Great. OK. Don’t forget your 

hat/freesbe/suncream. Have  cream/drink/a nice lolly; 

What are you doing? I’m (drinking). What is he/she 

doing? He’s/She’s (eating) They’re (walking); речи у 

којима се појављује глас  /ʌ/, и уочaвају његову 

повезаност са словом u; причу и садржај постера 

који се односе на тему; формулисање краћих 

усмених и писмених, везаних исказа o изгледу и 

активностима на плажи. 
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Начин остваривања програма:  

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и 

продукује. 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; 



 наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и васпитне 

елементе, као и елементе социјализације; 

 битно је значење језичке поруке; 

 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 на социјалној интеракцији у 

учионици и ван ње, и спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, као и решавањем 

мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем; 

 сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у 

складу са нивоом и без детаљних граматичких објашњења, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

 

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

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

 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 треба да буду 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 развој когнитивних 

способности ученика (планирање, запажање, анализа, вредновање, закључивање итд.); 

 за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а нарочито на 

нижем узрасту треба користити интернационализме и речи које су им познате, као и визуализацију  



 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

Циљ и задаци учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради 

правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског 

народа и развијања интеркултуралности. 

Компетенције које развија: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) комуникација; 

4) одговоран однос према околини; 

5) решавање проблема; 

6) сарадња; 

7) дигитална компетенција. 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр. 

часа 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– чита са разумевањем 

различите врсте текстова; 

– укратко образложи свој 

утисак и мишљење 

поштујућии другачије 

ставове; 

– разликује књижевне врсте: 

шаљиву народну песму, 

басну и причу о 

животињама, 

приповетку, роман за децу и 

драмски текст; 

КЊИЖЕВНОС

Т 

 

80 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Шаљива народна песма Женидба врапца 

Подунавца 

 Војислав Илић: Јесен/Владислав Петковић 

Дис: Зима 

Момчило Мошо Одаловић: Молитва за маму 

Мирослав Антић: Космонаутска песма 

Бранко Миљковић: Песма о цвету 

Добрица Ерић: Завичај/Oтаџбина је наша 

очевина/Момчило Мошо Одаловић: Птице 

косовчице 

Ликовна кулрура 

Музичка култура 

Природа и друштво 

 



– одреди тему, редослед 

догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном 

тексту; 

– именује позитивне и 

негативне особине ликова; 

– уочи и издвоји основне 

елементе лирске песме (стих, 

строфа, рима и ритам); 

– тумачи идеје књижевног 

дела; 

– препозна ситуације 

кршења/остваривања 

права детета и стереотипе у 

књижевним делима; 

– уочи персонификацију и 

разуме њену улогу у 

књижевном делу; 

– разликује описивање, 

приповедање (у 1. и 

3. лицу) и дијалог у 

књижевном делу; 

– преприча текст 

изразличитих 

улога/перспектива; 

– уочи основни тон 

књижевног текста 

(ведар, тужан, шаљив); 

– уочи супротстављеност 

лица у драмском тексту; 

– чита текст поштујући 

Интонацију реченице/стиха; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 Мирослав Антић: Прва љубав/Најљубавнија 

песма/Алексије  Марјановић: Љубав 

 Бранко Ћопић: Месец и његова бака/Десанка 

Максимовић: Пауково дело 

 Бранислав Црнчевић: Кад би мени дали један 

дан 

 Владимир Андрић: Дај ми крила један круг 

Народна песма Милош у Латинима 

Народна песма Јетрвица адамско колено 

Проза 

 Народна прича о животињама: Међед, свиња и 

Лисица 

 Народна приповетка: Најбоље задужбине 

 Народна приповетка: Ветар и сунце 

Народна бајка: Пепељуга 

 Бранислав Нушић: Прва љубав (одломак 

из Аутобиографије) 

Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо 

 Гроздана Олујић: Стакларева љубав 

Светлана Велмар Јанковић: Стефаново дрво 

Лав НиколајевичТолстој: Врабац и ласте/Два 

мраза 

 Драган Алексић: Позориште на небу 

 Весна Алексић: Детективско срце 

Ханс Кристијан Андерсен: Ружно Паче –

 читање у наставцима 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља: Подела улога 

 Љиљана Крстић: Кад пролеће дође 

Дејан Алексић: Слава Научнопопуларни и 

информативни текстови (из књига, 

енциклопедија и часописа за децу) 



– изражајно рецитује песму 

и чита прозни текст; 

– изводи драмске текстове; 

– усвоји позитивне људске 

вредности на основу 

прочитаних књижевних 

дела; 

– повеже граматичке појмове 

обрађене у претходним 

разредима са новим 

наставним садржајима; 

– разликује речи које мењају 

облик (именице, заменице, 

придеви, бројеви, глаголи) и 

уочи оне које су увек у 

истом облику; 

– одреди основне реченичне 

чланове; 

– разликује врстуречи од 

службе речи у реченици; 

– поштује и примени 

основна правописна 

правила; 

– правилно пише сва три 

модела управног говора; 

– употреби основне облике 

усменог и писменог 

изражавања: препричавање, 

причање и описивање; 

– употреби речи истог 

облика, а различитог 

значења, као и речи истог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

 

12. 

● о нашим знаменитим књижевницама, 

сликаркама и научницама;  

● о природним лепотама и културним 

знаменитостима Србије; 

● о занимљивим пределима, народима, 

обичајима у свету 

● бонтон. 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 Милован Данојлић: Избор из поезије за децу 

 Драган Лукић: Избор из поезије за децу 

 Јасминка Петровић: О дугмету и срећи 

Рене Гијо: Бела Грива 

 Ерик Најт: Леси се враћа кући 

 Александар Поповић: Пепељуга  

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

(са наведеног списка или по сопственом избору 

бирају се три дела) 

Избор драмских текстова за децу 

Бранко В. Радичевић: Песме о мајци 

 Светлана Велмар Јанковић: Књига за 

Марка/Очаране наочаре 

 Горан Петровић: Разлике 

 Едмондо де Амичис: Срце 

 Јохана Шпири: Хајди 

 Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак) 

 Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа 

 Златко Васић: Чаробно путовање 

Урош Петровић: Мартинина велика загонетна 

авантура 

 Гордана Тимотијевић: Сличице/Владимир 

из чудне приче 

Угљеша Шајтинац: Чарна и Несвет 



значења, а различитог 

облика; 

– препозна значење речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у 

свакодневној комуникацији; 

– напише разгледницу, 

честитку, приватно писмо; 

– прилагоди језички израз 

Комуникативној ситуацији – 

формалној и неформалној; 

– повеже информације 

исказане улинеарном и 

нелинеарном тексту и на 

основу њих изводи 

закључак; 

– правилно структурира 

текст; 

– учествује у предлагању 

садржаја и начина рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

Граматика и 

Правопис 

50 часова 

 

 

 

 

13. 

14. 

Момо Капор: Сања 

Весна Алексић: Брљиво срце 

Књижевни појмови: 

–   шаљива народна песма, 

– прича о животињама, 

– особине народне епске песме, 

– приповетка, 

– роман за децу, 

– персонификација, 

– опис природе и ликова, 

– приповедање у 1. и 3. лицу, 

– сукоб драмских лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речи које у писању и говору мењају облик; речи 

које не мењају облик (без именовања врста 

непроменљивих речи). 

 

Реченица и реченични чланови (субјекат, 

предикат, објекат, прилошке одредбе). 

 

Појам субјекта; различите врсте речи (именице 

и личне заменице) у функцији субјекта; 

изостављени субјекат. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Појам предиката (глаголски предикат). 

 

Појам објекта (именице у функцији објекта). 

 

Прилошке одредбе за време, место и начин. 

 

Речи и групе речи у функцији субјекта, објекта 

и прилошких одредаба; придев уз именицу у 

служби атрибута у оквиру групе речи која има 

службу субјекта или објекта. 

 

Управни говор (трећи модел). 

 

Велико слово: 

имена становника држава и насеља; називи 

улица и тргова; 

имена из уметничких дела – примери из 

обрађених дела (нпр. Ружно Паче...); 

устаљена и посебно наденута имена животиња; 

називи институција, предузећа и установа, 

манифестација; 

устаљена имена историјских догађаја и 

личности (усклађено са предметом Природа и 

друштво). 

 

Речца ли; скраћени упитни облик је ли (је л’) 

према узрочном везнику јер. 

 

Предлог са уз заменице (нпр. Са мном, с њом и 

сл.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

50 часова 

Писање вишечланих бројева. 

 

 

 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања: 

препричавање текста у целини и по деловима 

(по датом плану); 

причање у дијалошкој форми (уношење 

дијалога, управног говора у структуру 

казивања); 

описивање односа међу предметима, бићима и 

појавама; 

описивање природе, личности, књижевних 

ликова и сл. 

 

Речи истог облика, а различитог значења; речи 

истог значења, а различитог облика (на 

примерима књижевних текстова); устаљени 

језички изрази. 

 

Разгледница, честитка, писмо. 

 

Књижевни и други текстови (линеарни и 

нелинеарни) у функцији унапређивања језичке 

културе. 

 

Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, 

сценско приказивање драмског/драматизованог 

текста и сл. 

 

Правописне вежбе: диктат; управни говор (сва 



три модела); 

наводници; велико слово; 

заменица Ви из поштовања; 

спојено и одвојено писање речи (речца ли, 

предлог са, вишечлани бројеви). 

 

Језичке вежбе: допуњавање реченица 

предикатом у садашњем, прошлом и будућем 

времену; проширивање реченица; укрштене 

речи; асоцијације. 

 

Лексичко-семантичке вежбе: одређивање 

значења устаљених израза; састављање речи на 

основу датог почетног и последњег слова; 

допуњавање низа речима које су повезане са 

датом речју. 

 

Два школска писмена задатка – један у првом и 

један у другом полугодишту. 

 

Начин остваривања програма:  

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, илустративна, објашњење, усмено изражавање, посматрање, метода писаних радова, 

хеуристичка, текстуална, метода разговора. 

Усмено и писмено изражавање, читање са разумевањем, описивање, препричавање. 

Наставни облици рада:  Индивидуални, фронтални, групни рад, рад у пару. 

Наставна средства: Уџбеници, припремљен материјал, оловке, листићи, дечја штампа, ученичке свеске,  пригодни тестови, 

презентације, књиге, енциклопедије и часописи, дигитални садржаји, разгледница, честитка, писмо. 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик – 4. Разред 

Циљ и задаци предмета: Циљ наставе и учења енглеског језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик 

усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну 

усмену и писану комуникацију и да стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу. 

Компетенције које развија: Kомуникација, компетенција за учење, дигитална компетенција, одговорно учешће у демократском 

друштву, сарадња, естетичка, рад са подацима и информацијама, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према 

околини 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- поздраве и отпоздраве, 

примењујући једноставнија 

језичка средства; представе 

себе и другог; 

- разумеју једноставнија 

питања личне природе и 

одговаре на њих; постављају 

једноставнија питања личне 

природе; у неколико 

једноставнијих везаних 

исказа саопшти 

информације личне природе 

о себи и другима водећи 

рачуна о приватности и 

поверљивости; 

- разумеју, питају и саопште 

колико нечега има.  

 

 

1. Welcome 

back! 

Добродошл

и назад! 

Поздравља

ње и 

преставља

ње; 

изражавање 

количина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. This is my cousin Tim. How many 

cars are there? There are (three) cars. Rosie’s got 

brown hair.  

- речи којима се именују боје, играчке и бројеви 

до 20; 

- придеве којима се описује коса; песму Welcome 

song. 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- разумеу једноставније 

описе предмета и места;  

- опишу бића, предмете и 

места у неколико везаних 

једноставнијих исказа; 

разумеју, питају и саопште 

колико нечега има;  

- уочавају сличности и 

разлике у школском животу 

вршњака између ВБ и своје 

земље.  

 

 

 

 

-разумеју свакодневне 

исказе у вези сa 

непосредним потребама, 

осетима и осећањима и 

реагују на њих; 

- изразе основне потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју и поштују 

правила учтиве 

комуникације. 

 

 

 

 

 

2. Our new 

things 

Наше нове 

ствари 

Описивање 

места и 

предмета; 

изражавање 

количина 

 

 

 

 

 

 

3. They’re 

happy now! 

Они су 

срећни 

сада! 

Исказивање 

потреба, 

осета и 

осећања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи којима се именују предмети из учионицe; 

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

- правилно писање малих и великих латиничних 

слова; 

- причу и кратак дескриптивни текст који се 

односе на тему; дијалошке моделе – How many 

… are there? There are … 

- употребу великог слова; 

- пписмени опис своје учионице. 

 

 

 

 

 

 

- речи које се односе на потребе, осете и 

осећања; 

- 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.  

- причу и песму које се односе на тему; 

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

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

- скраћене и пуне облике глагола бити – треће 

лице једнине и множине; писмени опис својих 

осета и осећања. 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

способности у садашњости;  

- размене информације које 

се односе на дату 

комуникативну ситуацију;  

- опишу радње и 

способности у садашњости 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на положај у 

простору; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике у 

начину разоноде између 

вршњака у циљној култури 

и код нас. 

 

 

 

Исходи из тема 1, 2 и 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. I can ride 

a bike! 

Умем да 

возим 

бицикло! 

Описивање 

способност

и у 

садашњост

и; 

исказивање 

положаја у 

простору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Review 

& Test 1 

Ревизија и 

тест 1 

 

Комуникат

ивне 

функције из 

тема 1, 2 и 

3. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи и 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. 

- причу и дескриптивни текст који се односе на 

тему; 

- дијалошки модел Where’s the (skateboard)?It’s 

(in front of) the … Where are the…? They’re …; 

- самогласнике на почетку речи; употребу 

облика неодређеног члана а / an; писмени опис 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језички сарджаје из тема 1, 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ,ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 



 

 

- разумеју једноставније 

исказе којима се изражава 

поседовање / непоседовање 

и реагује на њих; 

- траже и дају једноставнија 

обавештења која се односе 

на поседовање / 

непоседовање; 

- разумеју, питају и саопште 

колико нечега има;  

- поштују правила учтиве 

комуникације приликом 

куповине. 

 

 

 

 

- разумеју једноставније 

описе места;  

- опишу места у неколико 

везаних једноставнијих 

исказа; 

- разумеју и саопште 

распоред часова; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике између 

школских предмета који се 

изучавају у ВБ и код нас.   

 

 

 

 

6. Have you 

got a 

milkshake? 

Да ли имате 

милкшејк? 

Изражавањ

е 

поседовања

; 

изражавање 

количина 

 

 

 

 

 

 

7. We’ve 

got English!  

Имамо 

енглески! 

Описивање 

распореда 

часова и 

места 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

- редне бројеве до 30 и датуме; 

- причу и кратке дијалоге који се односе на тему; 

- дијалошки модел – Have you got…? Yes, we 

have. No, we haven’t. 

- употребу знака питања; 

- писање краћег сасатава о храни коју имају / 

немају за ручак. 

 

 

- 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 

- причу и текст који се односе на тему; 

- писање великог почетног слова уз дане у 

недељи; 

- писање краћег текста о распореду часова. 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

- разумеју позив на 

заједничку активност и 

реагују на одговарајући 

начин; упуте позив на 

заједничку активност; 

- разумеју кратке и 

једноставније молбе и 

реагују на њих уз 

одговарајуће образложење; 

упуте кратке и 

једноставније молбе; искаже 

и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан 

начин;  

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

уобичајене радње у 

садашњости; размене 

информације које се односе 

на дату комуникативну 

ситуацију; опишу 

уобичајене радње у 

садашњости користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике у 

породичним односима у 

циљној култури и код на 

 

 

 

8. Let’s 

play after 

school! 

Хајде да се 

играмо 

после 

школе! 

Позив и 

реаговање 

на позив за 

учешће у 

заједничкој 

активности; 

исказивање 

молбе, 

захвалност

и и 

извињења; 

описивање 

уобичајнеи

х радњи у 

садашњост

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи и изразе који се односе на свакодневне 

активности; 

- језичку структуру Present Simple, прво лице 

једнине, потврдно и одрично - I visit my Grandma 

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

писмено; 

- дијалошкe моделe Let’s (play after schooл). Good 

idea. Can you play on Monday? Sorry no. I have a 

music lesson every Monday. 

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

и уочавају њихову повезаност са комбинацијом 

слова –  fl, pl, bl. 

- причу и садржај постера који се односе на 

тему; 

- писање кратког текста о свакодневним 

активностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходи из тема 6, 7 и 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разумеју једноставније 

исказе за изражавање 

допадања / недопадања и 

реагују на њих; 

- изражавају допадање / 

недопадање уз 

најједноставније 

образложење;  

- изразе захвалност на 

једноставан начин; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике између 

рођенданских поклона у 

циљној култури и код нас.   

- разумеју и саопште 

једноставније исказе који се 

односе на хронолошко 

време;  

9. Review 

& Test 2 

Ревизија и 

тест 2 

 

Комуникат

ивне 

функције из 

тема 6, 7 и 

8. 

 

 

 

 

10. Let’s 

buy 

presents? 

Хајде да 

купимо 

поклоне! 

Изражавањ

е допадања 

и 

недопадања 

и 

захвалност

и 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jезичке сарджаје из тема 6, 7 и 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи и изразе који се односе на рођенданске 

поклоне; 

- језичку структуру – Present Simple глагола like 

– прво и треће лице једнине, потврдно, упитно и 

одрично - What does he / she like? He / She likes 

… What do you like? I like … + I don’t like, He / 

She doesn’t like; 

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

и уочавају њихову повезаност са комбинацијом 

слова –  cl, gl, sl; 

- називе месеца у години; 

- причу, кратке текстове и дијалоге који се 

односе на тему; 

- скраћене и пуне облике помоћног глагола do 

not / does not; 

- писање кратког текста о томе шта се некоме 

допада или не допада. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- разумеју и саопште 

једноставније исказе који се 

односе на хронолошко 

време;  

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

уобичајене радње у 

садашњости које се догађају 

у одређено време; размене 

информације које се односе 

на дату комуникативну 

ситуацију; опишу 

уобичајене радње у 

садашњости које се догађају 

у одређено време; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике у 

свакодневним активностима 

током радног дана у циљној 

култури и код нас. 

 

 

 

 

 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

радње у садашњости које се 

сматрају сталним; размене 

 

 

 

11. What’s 

the time? 

Колико има 

сати? 

Исказивање 

хронолошк

ог времена; 

описивање 

уобичајени

х радњи у 

садашњост

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Where 

does she 

work? 

Где онa 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

изразе и речи које се односе на свакодневне 

активности; називе годишњих доба; 

- 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; 

- причу и текст који се односе на тему; 

- 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. 

- упитне речи When, Where, What; 

- писање кратког текста о личним свакодневним 

активностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изразе и речи које се односе на занимања; 

- језичку структуру – Present Simple – треће лице 

једнине, упитно – да ли питања и питања са 

упитним речима; Saxon Genitive -  

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 



информације које се односе 

на дату комуникативну 

ситуацију; опишу радње у 

садашњости које се сматрају 

аталним; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике у 

занимањима у циљној 

култури и код нас. 

 

 

 

 

Исходи из тема 10, 11 и 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разумеју и саопште 

једноставније исказе који се 

односе на метеоролошко 

време; 

- разумеју једноставне 

предлоге и реагују на њих; 

упуте јендоставне предлоге; 

ради? 

Описивање 

радњи у 

садашњост

и које се 

сматрају 

сталним 

 

 

 

 

 

 

13. Review 

& Test 3 

Ревизија и 

тест 3 

Комуникат

ивне 

функције из 

тема  

10, 11 и 12 

 

 

 

14.   It’s hot 

today! 

Данас је 

врућe! 

Описивање 

метеороло

шког 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

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

уочавају како слово е на крају речи мења изговор 

самогласника а – lake, gate… 

- причу и интервју која се односи на тему; 

- 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.  

- употребу зареза и везника и; 

- писање кратког текста о томе шта је неко по 

знаимању и где је тапоселн. 

 

 

 

jезичке сарджаје из тема 10, 11 и 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изразе и речи које се односе на метеоролошке 

прилике и уобичајене активности које у датим 

метеоролошким условима; 

- 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; 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 



- разумеју и објасне 

метеоролошке симболе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разумеју и саопште 

једноставније исказе који се 

односе на хронолошко 

време;  

- разумеју једноставније 

описе људи;  

- опишу људе у неколико 

везаних једноставнијих 

исказа; 

- објасне сличности и 

разлике у одевању између 

вршњака у циљној култури 

и код нас. 

 

 

 

 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

тренутне радње у 

времена; 

исказивање 

једноставни

х предлога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  What 

are you 

wearing? 

Шта имаш 

на себи? 

Описивање 

људи; 

исказивање 

хронолошк

ог времена. 

 

 

 

 

 

 

 

16.  You’re 

sleeping! 

Ти спаваш! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

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

речи и уочавају како слово е на крају речи мења 

изговор самогласника i – bike, kite… 

- причу која се односи на тему и временки 

извештај;  

- симболе који се односе на метеоролошке 

прилике; временским симболима; 

- горенаведене дијалошкe и реченичне моделe; 

- писање састава о томе шта могу / не могу да 

раде у датим метеоролошким условима. 

 

 

речи које се односе на одећу и 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… 

- причу и песму које се односе на тему; 

- читају песму и исправљају грешку; 

- горенаведене дијалошкe моделe; 

- писање кратког састава о одећи коју имају на 

себи. 

 

 

изразе и речи које се односе на венчања и 

прославе; 

- језичку структуру – Present Continuous, прво и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ,ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 



садашњости; размене 

информације које се односе 

на дату комуникативну 

ситуацију; опишу тренутне 

радње у садашњости 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике у 

породичним слављима у 

циљној култури и код нас. 

 

 

 

 

 

 

Исходи из тема 14, 15 и 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разумеју једноставније 

описе бића и предмета; 

- опишу бића и предмете у 

Опиисвање 

тренутних 

радњи у 

садашњост

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Review 

& Test 4 

Ревизија и 

тест 4 

Комуникат

ивне 

функције из 

тема 14, 15 

и 16 

 

 

 

18.  Unit  13  

–  Look at 

all the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

треће лице једнине и множине, потврдно и 

упитно; 

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

како слово е на крају речи мења изговор 

самогласника u – June, flute, cube... 

- причу и имејл који се односе на тему; 

- дијалошкe моделe What 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; 

- правописне промене приликом додавања 

наставка       -ing на глагол; 

- писање кратког текста тренутним догађајима на 

породичној прослави. 

 

 

 

jезичке сарджаје из тема 14, 15 и 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- речи којима се именују домаће животиње и 

описне придеве; 

- језичке структуре – Comparative Adjectives и 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 



неколико везаних 

једноставнијих исказа; 

- разумеју једноставнија 

упутства и налоге и реагују 

на њих; саопште 

једноставнија упутства и 

налоге; 

- разумеју и фромилишу 

једноставне искзе који се 

односе на припадање; 

- објасне сличности и 

разлике у изгледу сеоског 

домаћинства у цуљној 

култури и код нас. 

 

 

 

- разуме и објасни смисао и 

начин прославе празника 

под називом Дан палачинки; 

- разуме једноставан текст о 

Робину Худу; 

- објасни ко је био Робин 

Худ и по чему је познат; 

- пронађу, упореде и наведу 

сличности и разлике између 

Робина Худа неке 

историјске личности / 

легенде у својој култури. 

 

 

 

animals! 

(Погледај 

све те 

животиње!) 

Описивање 

бића и 

предмета; 

разумевање 

и 

исказивање 

једонставни

х упутстава 

и налога; 

исказивање 

припадања. 

 

 

19. 

Intercultur

al 

awareness 

Интеркулту

ра 

Описивање 

традициона

лних 

догађаја 

(празника) 

и легенди 

(личности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

императив за изрицање правила понашања;  

- речи у којима се појављује глас /i:/ на крају и у 

средини речи и уочавају његову повезаност са 

дуплим словом ee; 

- причу и информативни летак који се односе на 

тему; 

- читају и бирају тачан одговор; 

- реченичне моделе – The horse is bigger than the 

goat. The goose is louder than the hen; Don’t feed 

the animals. Wear boots. (правила понашања);  

- читају и повезују реченице везником и (and); 

- писање реченице којима се упоређују и описују 

особине људи, предмета и животиња. 

 

 

 

 

- речи и изразе који се односе на теме;  

- кратке текстове који се односе на теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ,ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК,  

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходи из тема 18 и 19. 20. 

Revision 

Понављање  

Комуникат

ивне 

функције из 

тема 18 и 

19 

2 

 

 

 

 

 

 

Језички садржаји из тема 18. и 19. 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

Начин остваривања програма:  

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. 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; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и васпитне елементе, као и елементе 

социјализације; 

– битно је значење језичке поруке; 

– 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 на социјалној интеракцији у учионици и ван ње, и 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, као и решавањем мање или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом и без 

детаљних граматичких објашњења, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем 

комуникативном контексту. 

– 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 развој когнитивних способности ученика 

(планирање, запажање, анализа, вредновање, закључивање итд.); 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а нарочито на нижем узрасту треба 

користити интернационализме и речи које су им познате, као и визуализацију као средство семантизације. 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Природа и друштво 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Компетенције које развија: 

 комуникативна компетенција; 

 компетенција за учење; 

 дигитална компетенција; 

 компетенција за сарадњу; 

 одговоран однос према околини; 

 решавање проблема; 

 рад са подацима и информацијама. 

 рад са подацима и информацијама. 

 естетичка компетенција. 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– одреди положај и границу 

Србије, положај главног 

града и већих насеља на 

географској карти Србије; 

– одреди положај и именује 

природне и друштвене 

објекте на географској 

карти Србије; 

– повеже различите 

природно- географске 

карактеристике Србије са 

МОЈА 

ОТАЏБИНА 

– 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

72 часа 

Природне и 

друштвене 

одлике 

Србије 

 

 

 

29 

часова 

 

 

 

 

 

 

 

Положај, територија, граница и симболи 

Србије (грб, застава и химна) и национална 

валута. 

Природне карактеристике Србије – рељеф, 

воде, шуме. 

Типичне, ретке и угрожене врсте биљака и 

животиња – значај и заштита. 

Национални паркови Србије. 

Друштвене карактеристике Србије 

(становништво, насеља и делатности). Грађани 

Србије (права и обавезе, демократски односи и 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

 



размештајем становништва, 

изгледом насеља и 

делатностима људи; 

– уважава националну и 

културну разноликост као 

основу за суживот свих 

грађана Републике Србије; 

– представи знамените 

личности, културна добра 

и природне лепоте по 

којима је Србија 

препознатљива у свету; 

– у дискусији даје предност 

коришћењу локалних 

производа, производа 

направљених од 

рециклираних материјала, 

као и коришћењу 

обновљивих природних 

ресурса; 

– повеже промене у изгледу 

свог тела и понашања са 

одрастањем; 

– планира своје дневне 

активности и време 

проведено уз ИКТ уређаје; 

– затражи помоћ уколико 

се суочи са непримереним 

садржајима у дигиталном 

окружењу; 

– идентификује и 

самостално раздваја смеше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човек – 

природно и 

душтвено 

Биће 

 

 

 

 

Материјали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

часова 

 

 

 

 

 

 

13 

часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интеркултуралност). 

Привредне карактеристике Србије (природни 

ресурси и делатности у различитим крајевима). 

Одржива употреба природних ресурса (извори 

енергије, чиста вода, чист ваздух, плодно 

земљиште, руде, разноврсност биљног и 

животињског света). 

 

 

 

Човек – природно, друштвено и свесно биће. 

Физичке промене у пубертету. 

Дигитална безбедност и последице прекомерног 

Коришћења информационо- комуникационих 

технологија; непримерени садржаји. 

 

 

 

Смеше (течности, храна, земљиште, ваздух). 

Раздвајање састојака смеше (просејавање, 

одливање, цеђење, испаравање). 

Наелектрисавање предмета одразличитих 

материјала. 

Електрична проводљивост – проводници и 

изолатори. 

Рационална потрошња електричне енергије 

и правилно руковање електричним апаратима у 

домаћинству. 

Магнетна својства материјала (природни магнети, 

могућност намагнетисавања тела и својства које 

тада испољавају). 

Запаљиви материјали (ознаке за запаљиве 



просејавањем, одливањем, 

цеђењем и испаравњем; 

– испита електричну 

проводљивост материјала 

помоћу једноставног 

струјног кола; 

– наведе примере 

штедљивог и коришћења 

електричне енергије; 

– наведе примере употребе 

магнета у свакодневном 

животу; 

– наведе примере 

превенције заштите од 

пожара; 

– прикаже хронолошки на 

ленти времена значајне 

историјске догађаје и 

личности; 

– опише начин живота 

људи кроз време користећи 

различите изворе 

информација; 

– представи ток и резултате 

истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, презентацијом 

и/или цртежом и др.); 

– пронађе и одабере 

потребне информације из 

различитих извора 

(писаних, сликовних, 

 

 

 

 

 

 

 

Прошлост 

Србије 

 

 

 

 

 

 

 

24 

часова 

материјале). 

Ваздух – кисеоник као чинилац сагоревања. 

Опасност и заштита од пожара. 

 

 

 

 

Живот у далекој прошлости (долазак Словена на 

Балканско полуострво, области које су Срби 

населили; начин живота). 

Српска држава за време владарске породице 

Немањића – успон и слабљење (владари – Стефан 

Немања, цар Душан, цар Урош; култура, начин 

живота). 

Живот под турском влашћу (начин живота, 

облици пружања отпора). 

Настанак и развој модерне српске државе (Први и 

Други српски устанак – узрок и ток; вође устанка; 

култура, начин живота). 

Србија у савремено доба (Први светски рат, 

настанак југословенске државе, Други светски 

рат, промена облика владавине, распад 

југословенске државе и осамостаљење Србије; 

култура, начин живота). 



дигиталних); 

– повеже резултате рада 

са уложеним трудом; 

– сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима; 

– учествује у друштвено- 

корисним акцијама уз 

подршку одраслих. 

 

Начин остваривања програма:  

Наставне методе: Дијалошка, монолошка, демонстративна, илустративна, објашњење, усмено изражавање, посматрање, слика,  метода 

разговора, метода практичног рада. 

Наставни облици рада:  Индивидуални, фронтални, групни рад, рад у пару. 

Наставна средства: Уџбеници, припремљен материјал, оловке, листићи,  ученичке свеске,  пригодни тестови, презентације, дигитални 

садржаји, географска карта, дрвене бојице, водене боје, фломастери. 

 

 

 

 

 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, 

као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Компетенције које развија: 

 компетенција за учење,  

 естетичка компетенције,  

 комуникација,  

 одговоран однос према околини,  

 одговоран однос према здрављу,  

 сарадња,  

 дигитална компетенција 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– опише своја осећања у вези 

са слушањем музике; 

– препознаје народну и 

Уметничку музику; 

– опише улогу музике у 

медијима; 

– разликује инструменте по 

боји звука и изражајним 

могућностима; 

– повеже карактер дела са 

Избором инструмента и 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиције различитог карактера. 

Елементи музичке изражајности (инструмент, 

глас, мелодијска линија, темпо, ритам, динамика). 

Вокална и инструментална музика (композиције 

домаћих и страних композитора). 

Дела фолклорне традиције српског и других 

народа. 

Музичка прича. 

Музика у служби других медија. 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Српски језик 

Природа идруштво 

Ликовна култура 

Физико и здравствено 

васпитање 



Елементима музичкe 

изражајнoсти; 

– уочи контраст и 

понављање у музичком делу; 

– пева и свира по слуху и са 

нотног текста песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

– примени изражајне 

Музичке елементе; 

– осмисли и изведе 

једноставну ритмичку и 

Мелодијску пратњу; 

– осмисли музички одговор 

на музичко питање; 

– осмисли једноставну 

мелодију на краћи задати 

текст; 

– изабере одговарајући 

музички садржај (од 

понуђених)према 

литерарном садржају; 

– поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу музике; 

– коментарише своје и туђе 

извођење музике; 

– самостално или уз помоћ 

одраслих користи предности 

дигитализације: 

– учествује у школским 

приредбама и 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичке игре (дидактичке). 

Певање песама различитог садржаја и карактера 

по слуху. 

Певање и свирање песама из нотног текста. 

Свирaњe пeсaмa пo слуху нa дечјим 

инструмeнтимa и/или на другим инструментима. 

Народни инструменти нашег и других народа. 

Музичке драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана на дечјим 

инструментима и на алтернативним изворима 

звука. 

Динамика (крешендо, декрешендо). 

Темпо (Andante. Moderato. Allegro). 

Боја (различити гласови и инструменти). 

Трајање (цела нота и пауза. нота четвртине са 

тачком). 

Савладавање тонске висине и солмизације у 

обиму це 1 - це 2 . 

Тактирање у 3/4 и 4/4 такту. 

Це-дур лествица. 

Репетиција, прима и секонда волта. 

 

 

 

 

 



манифестацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА

ШТВО 

 

4 часа Једноставна ритмичка и мелодијска пратња. 

Музичка питања и одговори и музичка 

допуњалка. 

Звучна прича на основу познатих музичких 

садржаја,звучне ономатопеје и илустрације на 

краћи литерарни текст (учење у контексту). 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе. 

Креирање мелодије на одабрани текст. 

 

Начин остваривања програма:  

Наставне методе: Дијалошка, монолошка, демонстративна, илустративна, објашњење, усмено изражавање, посматрање, метода 

разговора, метода практичног рада. 

Наставни облици рада: Индивидуални, фронтални, групни рад, рад у пару. 

Наставна средства: Уџбеници, припремљен материјал, ученичке свеске, нотне свеске,CD, дигитални садржаји, дечији музички 

инструменти 

 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме 

кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других 

народа. 

Компетенције које развија: 

 компетенција за учење,  

 комуникација,  

 естетичка,  

 решавање проблема,  

 рад са подацима и информацијама,  

 одговорно учешће у демократском друштву 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

часа НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– поштује инструкције за 

припремање, одржавање и 

одлагање материјала и 

прибора; 

– изражава замисли, 

интересовања, сећања, 

емоције и машту 

традиционалним 

ликовним техникама; 

– користи амбалажу и 

предмете за једнократну 

употребу у стваралачком 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи композиције – облик, боја, линија, 

текстура, светлина (валер). 

Положај елемената у композицији – 

хоризонтални, вертикални, дијагонални. 

Материјали и технике – графитна оловка, 

туш и четка, туш и перо, акварел, гваш, 

темпере, фротаж, колаж, деколаж, 

асамблаж, меки материјали. 

 

 

 

 

Српски језик 

Природа и друштво 

 



раду; 

– примени, у стваралачком 

раду, основна знања о 

композицији; 

– користи одабрана 

уметничка дела и визуелне 

информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

– тумачи једноставне 

знаке, симболе и садржаје 

уметничких дела; 

– разговара о значају 

одабраног уметника, 

уметничког дела, споменика 

и музеја; 

– учествује у планирању и 

реализацији ликовног 

пројекта или радионице; 

– разматра, у групи,шта и 

како је учио/учила и где та 

знања може применити. 

 

 

 

СПОРАЗУМЕВАЊ

Е 

 

 

 

 

 

 

НАСЛЕЂЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНА 

 

 

4 

часа 

 

 

 

 

 

8 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

10 

часа 

 

 

Хералдика – застава, грб, печат. 

Пиктограми. 

Споразумевање сликом. 

 

 

 

 

Споменици природе и споменици културе у 

Србији. Археолошки локалитети, замкови и 

утврђења, манастири, музеји. 

Познати уметници и најзначајнија дела. 

 

 

 

 

 

Сценографија за позориште, филм и 

телевизију. 

Елементи сценографије. 

 

Начин остваривања програма:  

Наставне методе: Дијалошка, монолошка, демонстративна, илустративна, објашњење, усмено изражавање, посматрање, слика,  метода 

разговора, метода практичног рада. 

Наставни облици рада: Индивидуални, фронтални, групни рад, рад у пару. 

Наставна средства:  Оловке, предмети у учионици, листићи,  презентације, дигитални садржаји, географска карта, графитна оловка, 

туш и четка, туш и перо, акварел, гваш, темпере, фротаж, колаж, деколаж,  меки материјали, лепак, маказе, папир у боји. 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, 

развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким 

језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да 

формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Компетенције које развија: 

 Компетенција за учење 

 Комуникација 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Рад са подацима и информацијама  

 Дигитална компетенција 

 Естетска компетенција 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

– прочита, запише и упореди природне 

бројеве и прикаже их на бројевној правој; 

– одреди месну вредност цифре; 

– изврши четири основне рачунске 

операције у скупу N 0 ; 

– састави израз, израчуна вредност 

бројевног израза и примени својства 

рачунских операција; 

– реши једначине и неједначине и провери 

тачност решења; 

 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(132; 

42+  

90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скуп природних бројева са нулом. 

Декадни систем записивања бројева. 

Месна вредност цифре. 

Својства скупа природних бројева. 

Сабирање и одузимање (писмени поступак). 

Множење и дељење (писмени поступак). 

Својства рачунских операција (изражена 

формулама). 

Изрази са више операција (бројевни изрази и 

изрази са променљивом). 

 

Српски  језик 

Ликовна култура 

 

 



– реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз, једначину или неједначину; 

– процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 

– одреди вишеструке декадне јединице 

најближе датом броју; 

– прочита и запише разломке облика  (m, n ≤ 

10); 

– упореди разломке облика  са једнаким 

бројиоцима или имениоцима; 

– сабере и одузме разломке са једнаким 

имениоцима; 

– запише резултат мерења дужине 

децималним бројем са највише две 

децимале; 

– сабере и одузме децималне бројеве са 

највише две децимале; 

– чита, користи и представља податке у 

табелама или графичким дијаграмима; 

– формира низ на основу упутства; 

– реши задатак применом различитих 

начина представљања проблема; 

– именује елементе и опише особине квадра 

и коцке; 

– црта мреже и прави моделе квадра и 

коцке; 

– препозна сликовну представу изгледа тела 

посматраног са различитих страна; 

– прочита, упореди и претвори јединице за 

мерење површине и запремине; 

– израчуна површину квадрата и 

правоугаоника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕ-

ТРИЈА  

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12;  

4 + 8) 

 

 

 

 

 

(28;   

 9 +19) 

Једначине и неједначине у скупу N 0 . 

Разломци облика  (m, n ≤ 10). 

Упоређивање разломака са једнаким 

бројиоцима. 

Једнакост разломака. 

Сабирање и одузимање разломака са једнаким 

имениоцима. 

Децимални запис броја са две децимале. 

Сабирање и одузимање децималних бројева. 

 

 

 

 Квадар и коцка. 

 

 

 

 

 

 

Мерење површине (m 2 , dm 2 , cm 2 , mm 2 , km 

2 , ha, a). 

Површина квадрата и правоугаоника. 

Површина квадра и коцке. 

Мерење запремине (m 3 , dm 3 , cm 3 , mm 3 ). 

Запремина квадра и коцке. 

 

 

 



– израчуна површину и запремину квадра и 

коцке; 

– реши проблемске задатке у контексту 

мерења. 

 

 

Начин остваривања програма:  

Наставне методе: Дијалошка, демонстративно - илустративна, објашњење, усмено изражавање, посматрање, метода писаних радова, 

хеуристичка, текстуална. 

Наставни облици рада: Индивидуални, фронтални, групни рад, рад у пару. 

Наставна средства: Уџбеници, припремљен материјал, листићи, дечја штампа, ученичке свеске, графофолија, пригодни тестови, 

презентације. 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања 

у савременим условима живота и рада. 

 

Компетенције које развија: 

- Вештина комуникације   

- Вештина за живот у демократском друштву  

- Естетска компетенција 

- Вештина сарадње 

- Брига за здравље 

 -Компетенција за целоживотно учење  

- Естетска компетенција  

- Решавање проблема 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

– примени општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања); 

– правилно изводи вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 

– комбинује усвојене моторичке 

вештине у игри и свакодневном 

животу; 

– одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

– правилно држи тело; 

– самостално коригује неправилно 

држање; 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТ

И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

часо

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе за развој снаге са реквизитима и без 

реквизита. 

Вежбе за развој покретљивости са 

реквизитима 

и без реквизита. 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге. 

Вежбе за развој координације. 

Национална батерија тестова за праћење 

физичког развоја и моторичких способности. 

Моторичке вештине и игре у развоју 

моторичих способности 

 

Музичка култура 

Српски језик 

Математика 

Природа и 

друштво 



– правилно подиже, носи и спушта 

терет; 

– изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 

– користи терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања на 

вежбалиштима; 

– поштује мере безбедности током 

вежбања; 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 

– поштује и примени правила игре; 

– навија и бодри учеснике у игри на 

начин којим никога не вређа; 

– прихвати победу и пораз као 

саставни део игре и такмичења; 

– уредно одлаже своје ствари пре и 

након вежбања; 

– прати промене у сопственој тежини 

и висини; 

– сагледа резултате физичких 

спoсобности; 

– препозна здравствено стање када не 

треба да вежба; 

– примењује хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања, као и у другим 

ситуацијама; 

– уредно одржава простор у коме иви 

и борави; 

– увиди значај правилне исхране за 

вежбање; 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

Гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технике трчања. 

Истрајно трчање. 

Скок удаљ згрчном техником. 

Бацање лоптице из залета. 

Скок увис прекорачном техником. 

Тробој. 

 

 

 

 

 

 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације. 

Прескоци и скокови (прескок разношка). 

Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе са 

променама висова и упора. 

Вежбе равнотеже на шведској клупи и ниској 

греди. 

Проширени садржаји 

Вежбе на тлу:  

– летећи колут из места.  

– састав. 

 

 

 

 

 

 



– повеже различита вежбања са 

њиховим утицајем на здравље; 

– препозна  лепоту покрета и 

кретања; 

– користи научена вежбања у 

рекреацији породице; 

– правилно реагује у случају повреде 

у школи; 

– вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању; 

– учествује у предлагању садржаја и 

начина рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основе 

тимских, 

спортских и 

елементарних 

Игара 

 

 

 

 

 

Плес и 

Ритимика 

 

 

 

 

 

 

 

Пливање 

 

 

 

 

Полигони 

 

 

 

 

 

 

 

28 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

4 

часа 

 

 

 

На 

свим 

часо

вима 

 

 

 

 

Мини–рукомет. 

Футсал – „мали фудбал”. 

Основни елементи кошарке и мини-кошарка. 

Основни елементи одбојке. 

Јаџент. 

 

 

 

 

 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са лоптом. 

Вежбе са обручем. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се школа 

налази. 

 

 

 

Основна обука пливања. 

Скок на ноге. 

 

 

 

Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Култура 

вежбања и 

играња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено 

васпитање 

 

 

 

 

На 

свим 

часо

вима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

свим 

часо

вима 

 

 

 

 

 

Основна правила вежбања. 

Основна правила мини- – рукомета, футсала, 

кошарке, мини- кошарке и одбојке. 

Понашање према осталим учесницима у игри 

(према судији, играчима супротне и опствене. 

Чување и одржавање материјалних добара. 

Постављање, склањање и чување справа и 

реквизита неопходних за вежбање. „Ферплеј” 

(навијање, победа, пораз, толеранција). 

Значај вежбања у породици. 

Вежбање у слободно време. 

 

 

Правилно држање тела и здравље. 

Значај вежбања за правилан рад и плућа. 

Мишићи и зглобови тела. 

Хигијена простора за вежбање. 

Исхрана и вежбање. 

Значај лекарских прегледа за вежбање. 

Поступање у случају повреде (обавестити 

наставника и др.). 

Начин остваривања програма:  

Наставне методе: Дијалошка, монолошка, демонстративна, илустративна, објашњење, усмено изражавање, посматрање, метода 

разговора, метода практичног рада. 

Наставни облици рада:  Индивидуални, фронтални, групни рад, рад у пару. 

Наставна средства: Разни реквзити, лопте, вијаче, струњаче, обручи, шведска клупа, ниска греда, CD,  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско  васпитање 

Циљ и задаци  предмета: Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима 

других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва. 

Компетенције које развија: одговорно учешће у демократском друштву,  сарадња,  одговоран однос према околини, комуникација , 

компетенција за учење, предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– разликује примере одговорног и 

неодговорног понашања људи према 

животној средини; 

– се понаша у свакодневним 

ситуацијама на начин који уважава 

животну средину и рационалну 

потрошњу ресурса; 

– образложи важност информисања о 

стању животне средине и начинима 

њене заштите; 

– аргументује добити од заједничког 

живота људи припадника различитих 

култура; 

– наведе елементе традиције и културе 

свог народа и покаже интересовање и 

поштовање за друге културе и 

традиције; 

– образложи значај подршке 

избеглицама и мигрантима да у новој 

средини сачувају свој језик, традицију, 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Ја и други на 

планети Земљи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Земља припада свима који на 

њој живе 
Узајамни утицај природе и човека. 

Потребе појединца и опште добро –

 задовољавање људских потреба без 

угрожавања будућих генерација. 

Одговоран однос према свету у коме 

живимо – Мисли глобално делуј локално. 

Право на здраву животну средину 
Трећа генерација људских права. 

Вредности на којима почива – право на 

живот у здравој животној средини; право 

на одржив економски развој; право на 

рационално коришћење природних и 

енергетских ресурса; право на спречавање 

свих облика загађивања животне средине; 

право на доступност информација о стању 

животне средине. 

 

 

Српски језик,  

Природа и 

друштво,  

Ликовна култура 

Музичка култура. 

 



културу; 

– наведе примере из свакодневног 

живота којима се илуструје сусретање 

различитих култура; 

– дискутује о томе како непознавање 

других култура утиче на настанак 

стереотипа, предрасуда и 

дискриминације; 

– препознаје примере прекомерне 

потрошње; 

– препознаје у медијима поруке које 

подстичу прекомерну потрошњу, 

посебно деце и младих; 

– критички разматра појаву бацања 

хране и расипања воде; 

– процењује важне чињенице о 

производима које купује читајући 

декларацију и води рачуна о односу 

цене и квалитета; 

– испољи заинтересованост за сарадњу 

и учешће у групном раду; 

– учествује у изради плана и 

реализацији акције, њеној промоцији и 

вредновању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСК

О ДРУШТВО 

Култура и 

традиција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Прекомерна 

потрошња 

 

Култура и традиција 
Материјално и нематеријално наслеђе 

једне заједнице настало под утицајем свих 

народа који су ту живели и сада живе. 

Културни идентитет 
Неговање традиције и културе сопственог 

народа и поштовање традиције и културе 

других. 

Мултикултуралност и 

интеркултуралност 
Живот поред људи других култура или 

заједнички живот са њима. 

Избеглице и мигранти 
Невољно кретање људи из једне у другу 

културну заједницу. Непознавање других 

култура као основ за развој стереотипа, 

предрасуда и дискриминације. Уклопити 

се у нову средину, а сачувати свој 

културни идентитет. 

Сусретање култура 
Сусретање и прожимање различитих 

култура без губљења културног 

идентитета. 

 

 

 

Потрошачко друштво 
Стварне потребе и прекомерна потрошња. 

Неравнотежа – гладни и жедни у свету у 

којем се храна баца а вода расипа. 

Амбалажа важнија од садржаја – 

гомилање отпада. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Еколошка 

акција 

Притисак произвођача – нови модели 

новог модела. 

Деца – омиљена циљна група 

произвођача. 

Медији и потрошачка култура 
Поруке медија у подстицању потрошње. 

Деца у рекламама. 

Права потрошача 
Информације од значаја за 

потрошаче. 

Однос цене и квалитета производа. 

Права и одговорност потрошача. 

Заштита потрошачких права. 

 

 

Планирање и извођење еколошке 

акције 
Одређивање циља и израда плана акције. 

Извођење и документовање акције. 

Промоција акције на нивоу школе. 

Вредновање акције. 

 

 

 

 
 

Начин остваривања програма: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дискусије, мини истраживања. 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Пројектна  настава 

Циљ и задаци предмета: Један од важних  циљева  јесте реализација пројекта, оспособљавање ученика да добијене продукте учине 

видљивим и представе их другима. Применом пројектне наставе долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, 

учења примењивањем, развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија, као и комбиновања конвергентног 

(логичког) и дивергентног (стваралачког) мишљења 

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

,  компетенција за учење ,одговоран односупрема околини , естетска компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

ИСХОДИ ТЕМА 
Брч

ас 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Кроз пројектну наставу треба 

наставити рад на развијању основа 

дигиталне писмености. 

 

– правилно рукује ИКТ уређајима; 

– предложи редослед активности у 

односу на постављени пројектни 

задатак и могућности употребе ИКТ-

а; 

– користи одговарајуће алатке 

програма за цртање и сачува свој 

цртеж; 

– уреди краћи текст и сачува га на 

рачунару; 

– направи једноставну презентацију 

користећи мултимедијалне садржаје; 

– користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

одраслог; 

– критички бира садржаје са 

 

 

ЕКОЛОГИШИ 

СЕ 

 

 

 

КОЛИКО 

ПОЗНАЈЕМО 

СРБИЈУ 

 

 

 

 

 

НАКОН 

ЧЕТИРИ 

ГОДИНЕ 

1 

 

10 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

Уводни час 

 

Екологиши се 

Пластика свуда око нас 

Правимо друштвену игру 

Еколошка акција 

 

Планирање пројекта 

Природни туристички локалитети Србије 

Насеља у Србији 

Историјски туристички локалитети Србије 

Познати уметници Србије 

Квиз: Колико познајем Србију 

Коцка за евалуацију пројекта 

 

Фотографије прошлих дана, 

Странице споменара 

Представљамо наш споменар 

 

Завршни час 

Од играчке до 

рачунара 

 

 

Природа и друштво 

 

Српски језик 

 



интернета и затражи помоћ уколико 

се суочи са непримереним 

садржајима; 

– зна да наведе могуће последице на 

здравље услед неправилног 

коришћења дигиталних уређаја; 

– безбедно користи интернет и по 

потреби пријави и/или затражи помоћ 

одраслог. 

Један од важних исхода реализације 

пројекта јесте оспособљавање 

ученика да добијене продукте учине 

видљивим и представе их другима. 

 

 

Начин остваривања програма: Ученике треба стављати у ситуације да одређују редослед активности у решавању одређених 

пројектних задатака, што, осим развијања самосталности, представља увод у алгоритамски начин размишљања Пројектна настава је 

драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално проналажење информација. способност 

решавања проблема, самостално учење, рад у групи, сарадњу. критички однос према властитом и туђем раду, доношење одлука, 

аргументовање, усвајање другачијих, нових начина рада, планирање. поштовање рокова и преузимање одговорности. 

 

  



 

ОСМИ РАЗРЕД 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 

Циљ и задаци предмета: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу: да се ученик оспособи да правилно користи српски језик 

у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке 

компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, 

подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 

повезивање; 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 култури, као и о медијској писмености; да 

стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Компетенције које развија:  

• Компетенција за учење 

• Естетичка компетенција 

• Комуникација 

• Рад са подацима и информацијама 

• Решавање проблема 

• Сарадња 

• Дигитална компетенција. 

• Одговорно учешће у демократском друштву 

• Одговоран однос према околини 

• Одговоран однос према здрављу 

• Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

  



ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

 

– чита са разумевањем 

књижевноуметничке текстове и остале 

типове текстова, примењујући 

различите стратегије читања; 

 

– тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине 

уметничких текстова, користећи 

књижевне термине и појмове; 

 

– критички промишља о стварности на 

основу прочитаних дела; 

 

– истакне универзалне вредности 

књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и околностима 

у којима живи; 

 

– повеже писце и дела из обавезног 

дела програма од 5. до 8. 

разреда; 

 

– издвоји основне одлике књижевног 

рода и врсте у конкретном 

тексту, као и језичко-стилске 

карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕ

ВНОСТ 
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ЛЕКТИРА 

 

ЛИРИКА 

 

1. Ђура Јакшић: Отаџбина 

2. Јован Јовановић Змај: Светли гробови 

3. Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор) 

4. Десанка Максимовић: Пролетња песма / 

Опомена 

5. Момчило Настасијевић: Труба 

6. Иван В. Лалић: Ветар 

7. Марина Цветајева: Месечев сјај 

 

ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 

 

1. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак 

Ој Карловци, место моје драго...) 

2. Народна епско-лирска песма: Женидба 

Милића Барјактара 

 

ЕПИКА 

 

1. Вук Стефановић Караџић: О народним 

певачима 

2. Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук 

Вељка Петровића 

(одломак) 

3. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија 

(одломак) 

4. Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак) 

•Корелација 

између области у 

наставном 

предмету 

(књижевност, 

језик, језичка 

култура) 

 

•Страни језик, 

Историја, Музичка 

култура, Ликовна 

култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање. 



– уочи слојевитост књижевног дела и 

међужанровско прожимање; 

 

– повеже књижевна дела са 

историјским или другим 

одговарајућим 

контекстом; 

 

– одреди временски оквир у којем је 

писац стварао; 

 

– разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, 

драмског лица или лирског субјекта; 

 

– препозна националне вредности и 

негује културноисторијску 

баштину, поштујући особености 

сопственог народа и других 

народа; 

 

– учествује у избору књижевних дела и 

начина њихове обраде и 

представљања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Петар Петровић Његош: Горски вијенац 

(одломак „Бадње вече“) 

6. Симо Матавуљ: Пилипенда 

7. Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити 

8. Милош Црњански: Сеобе (одломак) / Роман о 

Лондону 

(„Пролеће је стигло у Лондон“) 

9. Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак 

из прве књиге Читава једна младост) 

10. Дино Буцати: Колумбар 

11. Херман Хесе: Магија књиге / Нил Гејмен: 

Зашто наша 

будућност зависи од библиотека, читања и 

сањарења / Милорад 

Павић: Роман као држава (избор одломака из 

огледа: „Кратка 

историја читања”, „Последњих сто читалаца”, 

„Нова генерација 

електронске књиге”, „Скакутаво читање или 

повратак фусноте”, 

„Романи без речи”) 

 

ДРАМА 

 

1. Данило Киш: Ноћ и магла 

2. Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак) 

3. Жан Батист Поклен Молијер: Грађанин 

племић (одломак) 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ  

И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Веселин Чајкановић: О ускршњим обичајима 

2. Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

(одломак) 

3. Хилда Дајч: Писма − одломак, (обавезна 

напомена о власнику 

права: ©Јеврејски историјски музеј) 

4. Споменка Крајчевић: Кругом двојке (избор 

одломака: 

„Унутрашња пруга”: „Станица пристаниште” – 

„Почетак и крај”, 

„Одлазак”; „Станица Калемегдан” – „Гозбе”, 

„Теорија”; „Станица 

Браће Барух” – „Извесност”, „Тајна”; „Станица 

Вуков споменик” – „Простор”, „Булеварска 

бајка”) 

5. Герман Титов: 25 сати у свемиру 

 

Са наведеног списка, обавезан је избор два дела 

за обраду. 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

1. Народне епске песме новијих времена 

(тематски круг о ослобођењу Србије: Почетак 

буне против дахија, Бој на Мишару, Бој на 

Чокешини...) 

2. Љубавне народне лирске песме (Српска 

дјевојка, Љубавни 

растанак...); обичајне народне лирске песме 

(избор) 

3. Избор из савремене српске поезије (нпр. 

Васко Попа: Очију 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

твојих да није, Бранко Миљковић: Критика 

метафоре, Војислав 

Карановић: О читању поезије, Момчило Мошо 

Одаловић: Ршуме, јеси ли знао Црњанског, Ана 

Ристовић: Гледајући у дрвеће...) 

4. Иво Андрић: Деца (Деца, Књига и Панорама) 

5. Бранислав Нушић: Сумњиво лице 

6. Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест година 

7. Давид Албахари: Мамац 

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

 

(бирати 3–6 дела) 

 

1. Милош Црњански: Ја, ти и сви савремени 

парови 

2. Оскар Давичо: Србија / Детињство (избор) 

3. Бранко Ћопић: Мала моја из Босанске Крупе 

4. Станислав Винавер: Ратни другови 

(„Аритон”) 

5. Народна приповетка: Усуд 

6. Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник 

(избор, нпр. 

„Отмица”...); 

7. Растко Петровић: Африка (одломци) 

8. Радослав Братић: Мајсторова рука (одломак) 

9. Милорад Павић: Хазарски речник, одреднице 

о Ћирилу и 

Методију (одломци) 

10. Душан Ковачевић: Ко то тамо пева 

11. Гроздана Олујић: Гласам за љубав 

12. Џон Селинџер: Ловац у житу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 
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13. Ричард Бах: Галеб Џонатан Ливингстон 

14. Кајо Ритер: Дечко који није био из 

Ливерпула 

15. Џон Бојн: Дечак у пругастој пиџами 

16. Сју Таузенд: Дневник Адријана Мола 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ 

 

•Стилска средства: анафора и епифора, 

апострофа. 

•Лирске врсте: народне љубавне песме, обичајне 

песме (сватовске, тужбалице и здравице); 

љубавна песма (ауторска). 

•Епско-лирске врсте: поема, балада. 

•Драмски спев. 

•Мемоари. Биографија. 

 

ГРАМАТИКА 

 

•Језик Словена у прапостојбини; сеобе Словена 

и стварање словенских језика. Мисија Ћирила и 

Методија. Почетак писмености код Срба. 

•Старословенски језик и писма (глагољица и 

ћирилица). 

•Развој српског књижевног језика: 

српскословенски, рускословенски, 

славеносрпски језик. 

•Вук Караџић – реформа језика, писма и 

правописа. 

•Књижевни језик код Срба од Вука до данас 

(основни подаци). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУР

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

•Основне језичке групе у Европи и место 

српског језика у породици словенских језика. 

•Дијалекти српског језика: екавски (призренско-

тимочки, косовско-ресавски, шумадијско-

војвођански) и ијекавски (зетско-рашки и 

источнохерцеговачки).  

•Народни језик (језик као скуп дијалеката) и 

књижевни (нормирани) језик. Службена 

употреба језика и писма према Уставу.  

•Језици националних мањина (основни подаци). 

 

•Језик – основне особине говорног и писаног 

језика. 

 

•Грађење речи: 

      – основни модели: извођење, слагање, 

префиксација; 

      – просте речи и творенице (изведенице, 

сложенице, префиксалне творенице); 

      – састав твореница: корен, творбена основа, 

префикс, суфикс. 

 

•Систематизација претходно обрађених садржаја 

из фонетике, 

морфологије и синтаксе. 

•Фонетика: подела гласова и гласовне промене. 

•Морфологија: врсте и подврсте речи и њихове 

категорије. 

•Синтакса: реченични чланови (састав и 

функција); независне и 

зависне реченице; слагање реченичних чланова. 

 



ПРАВОПИС 

 

•Писање имена из страних језика са акцентом на 

њихову промену. 

•Спојено и одвојено писање речи (сложенице, 

полусложенице, 

синтагме). 

•Генитивни знак. 

•Црта и цртица; други интерпункцијски и 

правописни знаци. 

 

ОРТОЕПИЈА 

•Краткоузлазни и краткосилазни акценат; 

правила о распореду 

акцената и неакцентованих дужина (основни 

појмови). 

 

Начин остваривања програма:  

Књижевност  

     Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по књижевним родовима – лирика, епика, 

драма, лирско-епска дела и обогаћена избором нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део лектире 

састоји се, углавном, од дела која припадају канонском корпусу дела националне и светске књижевности и обогаћен је актуелним 

делима. Избор дела је у највећој мери заснован на принципу прилагођености узрасту.      

     Уз текстове које је потребно обрадити на часу, дат је и списак домаће лектире. Циљ домаће лектире је формирање, развијање 

или неговање читалачких навика код ученика. Обимнија дела ученици могу читати у слободно време, чиме се подстиче развијање 

континуиране навике читања. 

     Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова, што допушта наставнику већу креативност у достизању 

исхода. 

     Препоручени исходи нису диференцирани према нивоима ученичких постигнућа. Они представљају обавезне делове описа 

стандарда и могу се уситњавати или ширити, у зависности од ученичких индивидуалних могућности и других наставних потреба. 



     Избор дела треба да буде усклађен са могућностима, потребама и интересовањима конкретног ђачког колектива. Разлике у 

укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања 

врсти текста, опсег тумачења текста у зависности од сложености његове структуре, повезивање и груписање са одговарајућим 

садржајима из других предметних подручја – граматике, правописа и језичке културе и сл.). 

     Текстови из допунског дела програма треба да послуже наставнику и при обради наставних јединица из граматике, као и за 

обраду и утврђивање садржаја из језичке културе. Дела која неће обрађивати наставник треба да препоручи ученицима за читање у 

слободно време. 

     Исти текст може се повезивати са другима на различите начине, према различитим мотивима или тону приповедања, у 

склопу пројектне наставе, која се базира на исходима, а не на садржајима учења. 

     Предложени обавезни, књижевни, научнопопуларни и информативни текстови и садржај обавезне домаће лектире, као и 

примери из допунског избора, приликом осмишљавања годишњег плана рада, а потом и при обликовању оријентационих, месечних 

планова рада, могу се тематски повезивати. Поред тога, неопходно је успоставити и уравнотежену дистрибуцију наставних јединица 

везаних за све области предмета, функционално повезати садржаје из језика и књижевности (где год је то могуће) и оставити довољно 

часова за утврђивање и систематизацију градива. 

     Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз обавезни део лектире, чинити тематско-мотивске целине. 

Наставник може груписати и повезивати по сродности дела из обавезног и допунског програма на много начина. 

     Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици буду у стању да начине 

различите врсте карактеризације ликова: откривају што више особина, осећања и душевних стања књижевних ликова (према 

особинама: физичким, говорним, психолошким, друштвеним и етичким), да изражавају своје ставове о њиховим поступцима и да 

покушају да их сагледају из различитих перспектива. 

     Обрада књижевног дела пожељно је да буде проткана решавањем проблемских питања која су подстакнута текстом и 

уметничким доживљавањем. Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често 

и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, као и обавештења о битним садржајима који 

претходе одломку – све су то услови без којих се у бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. 

     При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. У складу са 

исходима, ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога 

текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова, с посебном пажњом на 

заузимање различитих позиција у односу на текст и уважавањеиндивидуалног разумевања смисла књижевног текста. Ученике у овом 

узрасту треба подстицати да актуелизују свет књижевног дела, односно да га доведу у везу са сопственим искуством, размишљањима и 

светом у којем живе. 

     У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички 

доживљаји, текстовне целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, 



смисао и значење текста, мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици излагања), језичко-стилски поступци и 

литерарни (књижевноуметнички) проблеми. 

     Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно 

читалачко искуство. У програму нису наведени сви појмови и врсте књижевних дела предвиђени за усвајање у претходним разредима, 

али се очекује ће се наставник наслонити на стечено знање ученика, обновити га и продубити на примерима, сходно старијем узрасту. 

Обнављање и повезивање књижевних термина и појмова обрађиваних у претходним разредима са новим делима која се обрађују у 

овом разреду је обавезно. 

     У осмом разреду потребно је извршити целовите систематизације градива у оквиру класификовања књижевних родова и 

врста усмене и ауторске књижевности. Посебну пажњу ваља поклонити лирско-епским врстама, балади и поеми, (које се у овом 

разреду први пут именују), као и књижевнонаучним врстама: аутобиографији, биографији, дневнику, мемоарима и путопису. 

     Систематизација савладаних књижевних термина захтева обраду и обнављање једног истог књижевног појма на више начина: 

после препознавања и уочавање његове функције у тексту; сагледавање истог појма/термина у различитим контекстима, што 

доприноси поузданом усвајању и дуготрајном памћењу наученог, а послужиће и као одлична подлога за даљи рад у средњој школи. 

Посебна пажња приликом систематизовања наставног градива из старијих разреда основне школе поклања се интеграционим 

чиниоцима наставне интерпретације, а то су: тематско-мотивски слој дела, идејни слој текста, структура (композиција) дела, 

карактеризација ликова, облици казивања (форме приповедања) и језичко-стилски слој дела. Кад је реч о лирици, систематизују се и 

знања о версификацији. Језичкостилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полази се од изазваних 

уметничких утисака и естетичке сугестије, па се потом истражује језичко-стилска условљеност и њене посебности. 

Уз помоћ Дневника читања, вођеног у старијим разредима основне школе, ученици се подсећају књижевних дела, која су 

прочитали од петог до осмог разреда, и њихових аутора. Из основне школе пожељно је да понесу стечена знања о знаменитим писцима 

и њиховим делима (предвиђеним програмима наставе и учења), као и основне информације из живота писаца и податке везане за 

различите типове локализовања књижевноуметничких текстова. 

Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави вертикалну корелацију. Наставник се претходно 

обавезно упознаје са садржајима Српског језика и књижевности из претходних разреда ради успостављања принципа поступности и 

систематичности. 

Наставник, такође, треба да познаје садржаје других предмета који се обрађују у петом, шестом, седмом и осмом разреду 

основне школе, који корелирају с предметом Српски језик и књижевност. Тако, хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре 

свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке културе, верске наставе и грађанског васпитања. 

Исходи везани за наставну област Књижевност засновани су на читању. Kроз читање и тумачење књижевних дела ученик 

развија читалачке компетенције које подразумевају не само истраживачко посматрање и стицање знања о књижевности, већ подстичу и 

развијају емоционално и фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички 

сензибилитет, критичко мишљење и изграђују морално просуђивање. Разни облици читања су основни предуслов да ученици у настави  



стичу сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела. Осим доживљајног читања ученике све више треба усмеравати на 

истраживачко читање (читање према истраживачким задацима, читање из различитих перспектива и сл.) и оспособљавају да искажу 

свој доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је дело сачињено и разумеју њихову улогу у изградњи света дела. 

 

     Повећан број допунског избора лектире указује на могућност обраде појединих предложених садржаја (књижевних дела) на 

часовима додатне наставе. Часови додатне наставе пружају могућност наставнику да уз помоћ програма, али и самостално, формира 

садржаје који ће се на тим часовима обрађивати, у зависности од индивидуалних интересовања својих ученика. Препоручује се 

заснивање проблемског, корелативног и истраживачког приступа садржајима из књижевности, организовање пројектне наставе и рад са 

талентованим ученицима на припреми за такмичење из књижевности. 

Препоручује се да ученици у настави користе електронски додатак уз уџбеник, уколико за то постоји могућност у школи.  

Како су Стандарди ученичких постигнућа, дефинисани за крај другог циклуса обавезног образовања, диференцирани по 

нивоима (основни, средњи и напредни), на крају осмог разреда важно је самерити успех појединаца, али и одељења у целини, спрам 

нивоа ученичких постигнућа. 

Језик 

(граматика, правопис, ортоепија)    

   У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним српским језиком – зато 

захтеви у овом програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке норме, већ и на разумевање њихове функције 

и правилну примену у усменом и писменом изражавању. 

     Подразумева се да се степен усвојености и способност примене раније обрађеног градива проверава, а понављање и 

увежбавање на новим примерима претходи обради нових садржаја, чиме се обезбеђује континуитет рада и систематичност у 

повезивању новог градива са постојећим знањима.  

 

Граматика 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. Ниједна језичка 

појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција (у свакој погодној прилици могу се 

знања из граматике ставити у функцију тумачења текста, како уметничког тако и научнопопуларног). 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. На овај начин код ученика се и развија свест о важности културе говора, која је неопходна за свакодневни живот као део 

опште културе, а не само као део наставног програма. 

     Настава граматике у осмом разреду започиње градивом из историје језика. Ученике треба упознати са тим ко су били 

Словени, где је, према научним сазнањима, била њихова постојбина. Такође, потребно је дати неколико основних информација о 



њиховом заједничком прајезику, из кога су се издвојиле три групе словенских језика. Део који се односи на сеобе Словена, стварање 

словенских језика, и улогу Ћирила и Методија треба повезати са наставом историје (подсетити ученике на градиво из 6. разреда, пре 

свега на лекције „Мисија Ћирила и Методија” и „Рана писменост и култура јужних Словена”).  

     Почетак писмености код Срба треба везати за старословенски језик и два писма, глагољицу и ћирилицу (с тим у вези треба 

поменути спис „О писменима” Црнорисца Храбра). Даљи развој српског књижевног језика треба објаснити етапно, преко 

српскословенског, рускословенског и славеносрпског, све до појаве народног језика. У оквиру теме Књижевни језик код Срба од Вука 

до данас, ученици треба да стекну основна знања о почецима стандардизације српског књижевног језика и правописа у првој половини 

XIX века. Треба поменути најпре реформу ћирилице Саве Мркаља, а потом Вукову реформу језика, писма и правописа. Ово градиво 

треба функционално повезати са наставом књижевности (дела Вука Караџића, Бранка Радичевића и Петра Петровића Његоша и 1847. 

година). Потом ученике треба упутити на развој српског књижевног језика у другој половини XIX века и у XX веку, само у основним 

цртама. 

     Ученике треба упознати са основним језичким групама у Европи и то функционално повезати са наставом страних језика 

(нпр. указати на то да француски припада романској групи, руски словенској, а енглески и немачки германској групи језика). Важно је 

дати као примере поједине речи на основу којих ће ученици уочити језичке сличности, односно разлике. Потом словенске језике треба 

поделити на три групе и навести који језици припадају којој групи. На тај начин нагласити место српског језика у породици словенских 

језика. 

     О дијалектима српског језика ученици треба да стекну основна знања: како су распоређени, како се називају (екавски – 

призренско-тимочки, косовско-ресавски, шумадијско-војвођански и ијекавски – зетско-рашки и источнохерцеговачки) и по којим се 

типичним особинама разликују. Нарочито је важно нагласити да су и екавски и ијекавски књижевни изговори српског језика (указати 

на ијекавски изговор писаца као што су, нпр. Његош, Ћопић, Караџић). Такође је важно нагласити да постоји народни језик (као скуп 

дијалеката) и књижевни језик, који има своју одређену норму и мора се учити и неговати. Ученицима треба објаснити шта је службена 

употреба језика и писма према Уставу Србије: српски језик као службени језик и ћирилица као службено писмо, док се латиница јавља 

као алтернативно писмо. Такође, треба нагласити да у Србији живе и припадници других народа, којима су поред српског језика и 

писма у службеној употреби и њихови језици и писма (Мађари, Албанци, Словаци, Румуни, Бугари, Македонци, Бошњаци, Роми и др.). 

     У оквиру теме Језик – основне особине говорног и писаног језика потребно је у основним цртама указати на сличности и 

разлике говорног и писаног језика: говорни језик има неке вредности које тешко могу да се пренесу писаним путем (нпр. акценат, 

интонација, интензитет, гест, мимика и сл.), док писани језик има неке карактеристике које нема усмени (врста слова: велика и мала 

слова и сл.). Усмени и писани језик разликују се и по брзини преношења поруке (три пута брже говоримо него што пишемо). 

     Област Грађење речи треба повезати са знањима из морфологије. Треба јасно направити разлику између морфологије и 

творбе речи, пошто се у морфологији јављају само различити облици једне исте речи (додавање граматичких морфема на граматичку 

основу), док се у творби речи додавањем творбених морфема добија нова реч. Треба указати на три основна модела грађења речи – 

извођење, слагање и префиксацију. Примери треба да буду добро одабрани и неспорно да представљају дати тип творбе. Према 



творбеном критеријуму све речи треба поделити на просте и творенице (изведенице, сложенице, префиксалне творенице). У оквиру 

твореница ученици треба да уоче корен, творбену основу, префикс, суфикс, спојни вокал. На тај начин груписати и породице речи. 

Творбу речи треба повезати и са знањима из фонетике и указати на гласовне промене које се бележе на споју префикса/суфикса и 

творбене основе. 

     Са ученицима треба радити систематизацију градива које је научено у претходним разредима. Неопходно је да се по 

граматичким нивоима обнове и повежу знања, и то логички и критеријално, тако што ће усвајати правила и начине функционисања 

граматичког система. На конкретним примерима реченица најбоље је обновити знања из морфологије (врсте речи, граматичке 

категорије) и синтаксе (реченични чланови, типови реченица и сл.). Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су 

ученици већ обрађивали у претходним разредима, подразумева се да се степен усвојености и способност примене раније обрађеног 

градива проверава, а понављање и увежбавање на новим примерима претходи обради нових садржаја, чиме се обезбеђује континуитет 

рада и систематичност у повезивању новог градива са постојећим знањима. 

Правопис 

 

    Садржаје из правописа неопходно је повезивати са одговарајућим примерима и на часовима граматике и на часовима 

књижевности. Треба на једноставан начин указати на адаптацију (прилагођавање) имена из страних језика и њихову промену. Питање 

спојеног и одвојеног писања обрадити на једноставним, уобичајеним примерима и предочити могућност тројаког писања (сложенице, 

полусложенице, синтагме). 

     Употребу генитивног знака треба повезати са дужином, која се у говору чује, а у писању бележи овим знаком. Такође, треба 

објаснити разлику у бележењу црте и цртице, указујући на правила употребе једног, односно другог знака. 

Oртоепијa 

     Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике, али и на темама 

из књижевности. 

     На овом нивоу ученици треба да уоче разлику између краткосилазног и краткоузлазног акцента. Такође, потребно је 

систематизовати знања о распореду акцената и неакцентованих дужина на једноставним примерима. 

     Уколико за то постоје могућности, наставник би требало да пушта снимке правилног изговора и указује на разлике у 

изговору. Ученике треба навикавати да препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од 

акценатске норме, да разликују стандардни акценат од свога акцента, тј. од дијалекатске акцентуације. 

Језичка култура  

     Област Језичка култура програмски је конституисана као посебно подручје, али је неопходно да се повезује са другим двема 

областима: са књижевношћу и са језиком. Језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање и једнаку пажњу би требало 

посветити и једном и другом начину изражавања. Крајњи циљ наставе језичке културе односи се на то да ученици буду оспособљени за 

успостављање квалитетне и сврсисходне комуникације. 



     У осмом разреду наставља се са разматрањем специфичности функционалних стилова. Са ученицима треба поновити 

функционалне стилове који су обрађени у седмом разреду: књижевноуметнички и новинарски, а потом их упознати са одликама 

административног, научног и разговорног стила. Карактеристике административног стила – стандардизација и унификација – требало 

би да буду предочене, између осталог, кроз подстицање ученика да напишу нпр. молбу, жалбу, радну биографију или да попуне 

одређене обрасце. Такође, уз административни стил би требало издвојити негативне карактеристике бирократског језика и показати их 

на примерима. Објективно сагледавање стварности и заснованост на појмовном мишљењу научног стила требало би ученицима 

представити кроз корелацију са другим наставним предметима, а посебно би им требало указати на употребу и значење термина, 

односно на терминолошку лексику. Чињеница да одређена језичка конструкција не мора увек представљати огрешење о језичку и 

стилску норму, уколико се не намеће као једини начин изражавања, можда би се ученицима најбоље могла објаснити уз разговорни 

стил и његове одлике. 

     Циљ обраде свих пет функционалних стилова не би требало да буде репродукција и утискивање функционалностилистичких 

знања у свест ученика, већ стицање активног знања које се може применити у свакодневној комуникацији. Ученици би требало да буду 

оспособљени да објасне сличности и разлике између функционалних стилова, да препознају и образложе њихове елементе у адекватно 

одабраним текстовима, развијајући разумевање њихових особености и идући ка закључивању о њиховој природи. Притом, значајно је 

да ученици активно учествују у откривању и увиђању карактеристика функционалних стилова српског језика. 

     Један од најважнијих програмских захтева језичке културе јесте богаћење речника ученика. Стога је изузетно значајно на 

систематичан начин приступити обради тема које се односе на лексички систем српског језика. Није нужно да се сваки лексички однос 

до детаља објасни ученицима, али је важно увек имати на уму сложеност и вишедимензионалност одређене лексичке појаве о којој се 

говори, како би се проблем или део проблема представио ученицима у складу са њиховим узрастом и могућностима. 

     Теме из лексикологије на овом узрасту требало би да обухвате, најпре, указивање на разлику између речи и лексеме. Један од 

приступа овој тематици могао би бити да се реч анализира као јединица морфологије, творбе, синтаксе и лексикологије. 

     Разматрајући метафору и метонимију као лексичке механизме, требало би, између осталог, указати на дистинкцију између 

поетске метафоре/метонимије и лексичке (језичке) метафоре/метонимије и истаћи њихов значај за остваривање вишезначности 

(полисемије). Обрада овог градива требало би да се заснива на бројним примерима који би помогли ученицима да боље разумеју и да 

употребљавају метафору и метонимију у спонтаној комуникацији, што би допринело обогаћивању њихове језичке продукције и 

унапређивању њихове комуникативне компетенције. Примере би требало преузети из књижевноуметничких дела која се обрађују 

током наставе књижевности, али и из других функционалних стилова (нпр. научног, разговорног, публицистичког стила). 

 

     Садржински односи међу лексемама (синонимија, антонимија и хомонимија) требало би да буду изучавани не само на 

најтипичнијим случајевима, који се заснивају на значењу лексеме независно од контекста, већ је неопходно узети у обзир семантичку 

позицију лексеме у стварној језичкој употреби. Лексеми би требало приступити као вишезначној, а не моносемантичкој јединици и 

требало би скретати пажњу ученицима како на примарно значење лексеме, тако и на њена секундарна значења. Требало би указати на 



поделу на праве и неправе синониме, односно антониме са становишта полисемантичке структуре лексеме и подстаћи ученике да 

дискутују о стилском ефекту употребе синонима, антонима и хомонима. 

     Наставну јединицу која се односи на застареле речи и неологизме пожељно би било функционално повезати са наставом 

језика и књижевности. Такође, ученицима би требало предочити да се речи нашег језика остварују у врло различитим приликама, 

односно да се лексика везује за одређене сфере употребе и одређене функционалне стилове. 

     Имајући у виду да је веома значајно не само знати одговор на различита питања, већ и знати где се одговор може пронаћи, 

важно је указати ученицима, пре свега, на речнике и правопис српског језика, као и на лексиконе и енциклопедије. Требало би 

подстицати ученике, на пример, да сами пронађу у речнику одговор о значењу одређене речи и њеној употреби и да о томе обавесте 

своје другове на часу. Када год је могуће, требало би завршити или започети час језичке културе подацима из одговарајућих језичких 

приручника, енциклопедија и сл. 

     У оквиру наставне јединице о пропагандним текстовима (рекламама и слично) потребно је истаћи да се са овом врстом 

текстова ученици најчешће срећу у свакодневном животу. Посебно је важно нагласити да ови текстови, између осталог, имају 

манипулативну природу и своје законитости, као и да је њихова сврха попуштање, тј. пристанак примаоца поруке на нешто. Такође би 

требало оспособити ученике да препознају њихов пропагандни карактер. Пожељно је да ова врста текстова буде повезана са 

одговарајућим темама из функционалне стилистике. 

     O расправи и есеју ученицима треба нагласити да су то текстови који се разликују од приповедања и описивања по томе што 

се заснивају на изношењу мишљења, ставова, чињеница и тврдњи. Требало би им објаснити да је расправа увек посвећена одређеном 

питању, да на њеном почетку стоји извесна сумња или дилема између два мишљења, док је на крају њихово разрешење, као и да аутор 

расправе тежи да снагом доказа и аргумената дође до истине и да потенцијалног саговорника (читаоца) убеди у исправност свог 

мишљења. Такође, потребно је истаћи да есеј представља текст у коме се излажу лични утисци и погледи на одређено питање из 

уметности, науке или живота. Ученицима би требало предочити сврху писања расправе и есеја и уз чешћа вежбања помоћи им да 

постепено и систематично усвоје правилности ова два облика изражавања, да унапређују критичко мишљење и да изграде и језички 

прецизно обликују своје ставове о појединим темама. Погодно би било подстицати ученике да пре писања расправе или есеја направе 

подсетник у коме би ученик требало да одговори на кључна питања. Поред тога, ову наставну јединицу би требало повезати са 

наставом књижевности, као и са другим предметима, имајући у виду теме за писање расправе или есеја. 

     Приступ подстицању ученика да напишу приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.) требало би да буде 

функционалан. Притом, требало би им појаснити да је нужно у приказу изоставити препричавање, да је потребно изнети основне 

елементе дела, као и да је неопходно дати критички суд о делу. 

     Да би говорна вежба у потпуности остварила своју улогу у настави језичке културе, неопходно је да буде прецизно 

испланирана, ваљано припремљена и детаљно организована. На овом узрасту функционалне могу бити следеће говорне вежбе: 

интерпретативно-уметничке (изражајно читање, рецитовање); анализа снимљеног разговора; интервју; расправа (дискусија); 

презентовање чињеница и коментара. 



     Правописне вежбе представљају најбољи начин да се правописна правила науче, провере, као и да се уочени недостаци 

отклоне. Најбоље је примењивати и просте и сложене правописне вежбе које су погодне за савлађивање како само једног правописног 

правила из једне правописне области, тако и више правописних правила из неколико правописних области. Адекватне могу бити 

следеће правописне вежбе: диктат, уочавање и објашњавање правописних грешака у тексту; писање имена из страних језика; писање 

позајмљеница (информатички термини, мејл и сл.); писање сложеница, полусложеница и синтагми; писање црте и цртице; запета у 

независносложеним реченицама. 

     Врсте језичких вежби потребно је одабрати према интересовањима ученика или у контексту наставног садржаја. То могу 

бити: уочавање и исправљање грешака у неправилно маркираном тексту; попуњавање текста са празнинама; проналажење и 

исправљање грешака у тексту и слично. 

     Применом лексичко-семантичких вежби код ученика се ствара навика да промишљају и траже адекватан језички израз за оно 

што желе да искажу (у зависности од комуникативне ситуације) и повећава се фонд таквих израза у њиховом речнику. Погодне могу 

бити следеће лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица хомонимима (хомоними и акценти); проналажење одговарајућег 

синонима; антонимски ланац; одређивање значења метафоре и метонимије у тексту; тумачење застарелих речи и неологизама; 

дефинисање лексема. 

 У сваком полугодишту раде се по два писмена задатка (укупно четири годишње). У оквиру припреме за писмене вежбе и 

писмене задатке могу се користити неке од следећих вежби: сажимање текста; паралелно препричавање и анализа текста; 

успостављање нарушеног редоследа (хронолошког, смисаоног) у текстовима; претварање линеарног у нелинеарни текст и обрнуто; 

маркирање/подвлачење текстова; састављање питања на основу текста; писање рада на основу неколико задатих цитата; писање 

текстова/реченица применом различитих функционалних стилова; преобликовање текста према постављеним захтевима. 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

Циљ и задаци предмета: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос 

према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

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 

  



 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

опис предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања; 

- размене информације које 

се односе на опис бића, 

предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања; 

- повежу неколико исказа у 

краћи текст којим се описују 

и пореде бића, предмети, 

места, појаве, радње, стања и 

збивања; 

- разумеју краће низове 

исказа који се односе на 

количину; размене 

информације у вези са 

количином, димензијама и 

ценама; 

1. Starter 
Описивање 

радњи и 

ситуација из 

прошлости; 

описи-вање 

предмета и 

појава; 

изражавање 

количина. 
4 

Речи и изразе који се односе на теме - физички 

изглед, одећу, спортске активности, храну, пиће, 

врсте одмора; језичке садржаје  This old car isn’t 

their/theirs.(Possession) Karim likes going to the 

gym in the evening. (Prepositions of time); Yes, I’d 

like a few aubergines and a bag of potatoes, please. 

(C/U nouns – Plurals – Quantifiers) (Prepositions of 

place) Where do you buy most of your groceries? 

(Question words) Billiards is my favourite free-time 

activity. (Singular/Plural nouns) On Thursday 

morning, Bob got into his kayak to explore the Istian 

River in Nicaragua. (Prepositions of movement) Yes, 

the ship had everything we needed and everyone had 

a wonderful time! (some/any/no/every + compounds) 

једноставније текстове и дијалоге који се односе 

на теме (слушају, читају, говоре и пишу); 

сличности и разлике у културама. 

српски језик и 

књижевност, физичко 

и здравствено 

васпитање, ЧОС, 

биологија, географија 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

описивање радњи и 

ситуација у садашњости и  

прошлости;  

- размене неколико 

информација у низу које се 

односе на радње и ситуације 

2. Module 1  

Everyday life 

Описивање 

радњи у 

садашњости и 

прошлости. 

10 

Речи и изразе који се односе на теме - слободне 

активности, спортове, карактерне особине, 

проблеме тинејџера, школске и ваннаставне 

активности, породицу, фразалне глаголе са 

глаголом get; језичке садржаје. I think he’s in his 

bedroom. (stative verb) Are you going to Poppy’s 

party this weekend? B: No, I want to study for 

Monday’s Maths test. (Present simple – Present 

continuous); I often eat pizza. (Adverbs of 

српски језик и 

књижевност, физичко 

и здравствено 

васпитање, 

географија, историја, 

грађанско васпитање 



у садашњости и из 

прошлоси; 

- поштују правила учтиве 

комуникације. 

frequency); A: Where is Dan working these days?  

B: In a sports shop. He really likes it. (Stative verbs); 

Ben has tried skydiving once this summer. (Present 

perfect); He was also friendlier than a lot of the 

other sports stars I’ve spoken to – he even signed my 

basketball! (Comparisons); I had to run like the wind 

to catch up with you! / Tom works in the gym as a 

personal trainer. (like/as); She’s the player whose 

goal won her team the cup final. (Relative pronouns 

(who, which, that, whose, where); I can’t come out 

to play basketball – my project is still unfinished. / 

It’s very inconvenient that the library has closed for 

repairs. (Word Formation: negative prefixes (un-, 

in-); једноставније текстове и дијалоге који се 

односе на теме (слушају, читају, говоре и 

пишу); сличности и разлике у културама. 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

описивање искустава, и 

догађаја у прошлости; 

- размене неколико 

информација у низу о 

искуствима, и догађајима у 

прошлости; 

- опишу искуства и догађаје 

из прошлости повезујући 

неколико краћих исказа у 

смислену целину; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

описивање способности у 

3. Module 2  

Travel the 

World 

Описивање 

искуства из 

прошлости; 

описивање 

способности у 

садшњости. 
9 

Речи и изразе који се односе на теме - временске 

прилике, одмор, превозна средства, обичаје у 

страним земљама, фразалне глаголе са глаголом 

go; језичке садржаје Harry went online, found a 

flight and booked it straight away. Max was looking 

at the menu when the waiter appeared. (Past simple 

– Past continuous); We arrived here three days ago 

and I have already tried several of the slopes. (Past 

simple vs Present perfect); We used to have a 

holiday home in Portugal. (used to) How awful! 

(Exclamations); Stop at zebra crossings for 

pedestrians. (Imperative);  We sailed on a 

comfortable, long, wooden boat on the river. (Order 

of adjectives); Have you seen the photos from last 

year’s holiday? (Possessive case in time 

expressions); A friend of Luke’s stayed in this B&B. 

српски језик и 

књижевност, физичко 

и здравствено 

васпитање, 

географија, историја, 

грађанско васпитање 



садашњости;  

- саопште своје и туђе 

способности у садашњости; 

- размене неколико 

информација о 

способностима у садшњости. 

(Double possession); It’s impractical to take so much 

luggage with you on a train journey. (Word 

Formation: negative prefixes (im-, ir-); 

једноставније текстове и дијалоге који се односе 

на теме (слушају, читају, говоре и пишу); 

сличности и разлике у културама. 

Исходи из темa 1, 2 и 3 – 

комбиновано. 

 

4. The First 

Written Test  

Комуникативне 

функције из 

тема 1, 2 и 3 

(комбиновано) 
3 

Лексику и језичке структуре које се односе на 

тему и наведене комуникативне функције, а које 

су се радиле у наставним темама 1, 2 и 3; задатке 

слушања, читања и вођеног писања. 

српски језик и 

књижевност, физичко 

и здравствено 

васпитање, биологија, 

географија, историја, 

техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, ЧОС, 

грађанско васпитање 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

изражавање мишљења и 

давање препорука; 

- размене информације које 

се односе на изражавање 

мишљења и давање 

препорука; 

- повежу неколико исказа у 

краћи текст којим се описују 

бића, места и предмети и 

дају препоруке; 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

5. Module 3  

What’s next? 

Описивање 

радњи у 

прошлости; 

изража-вање 

мишљења, 

планова и 

намера; 

изражавање 

могућности и 

хипотетичких 

ситуација.  
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Речи и изразе који се односе на теме - 

предвиђања, свемир, будућа занимања, вербалну 

и невербалну комуникацију, фразалне глаголе са 

глаголом give: језичке садржаје Harry is going to 

study/studies English at university in September. 

hope I won’t be late (be going to/will) Are you going 

to the space exhibition today? (Present 

simple/Present continuous (future meaning)  Before 

they launch the rocket, they‘ll check the equipment. 

(Future time clauses (when, after, before, as soon 

as, by the time) Tom can type very fast, can’t he? 

(Question tags); Ice melts when it gets warm. I’m 

sure Dan’ll get the job if he gets an interview. I 

would get a part-time job if I were you. 

(Conditionals: Types 0/1/2); Carl looked at me in 

disbelief when I said people would live in Mars one 

српски језик и 

књижевност, техника 

и технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, грађанско 

васпитање 



будуће радње и предвиђања;  

- размене неколико исказа у 

вези са будућим радњама и 

предвиђањима; саопште 

будуће радње и предвиђања; 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

прошлост; размене неколико 

информација у низу о 

догађајима у прошлости; 

- опишу догађаје из 

прошлости повезујући 

неколико краћих исказа у 

смислену целину; 

- саопште своја и туђа 

мишљења, планове и намере; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

исказивање могућности и 

хипотетичких ситуација; 

- размене неколико 

информација у низу о 

могућностима и 

хипотетичким ситуацијама; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике 

навикама куповине између 

своје и циљне културе. 

day. (Word Formation: negative prefixes (il-, dis-) 

једноставније текстове и дијалоге који се односе 

на теме (слушају, читају, говоре и пишу); 

сличности и разлике у културама. 

 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

6. Module 4  

Can we help? 

Изражавање 

9 

Речи и изразе који се односе на теме - глобалне и 

друштвене проблеме, очување животне средине, 

духовни живот, фразалне глаголе са глаголом 

биологија, српски 

језик и књижевност, , 

географија, грађанско 



осећања;  

- размене неколико 

повезаних информација у 

вези са осећањима; 

- искажу и образложе 

осећања;  

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

могућности; 

- размене неколико 

информација које се односе 

на могућности; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

способности, обавезе, 

предлоге и савете, и реагују 

на њих; 

- размене неколико 

информација које се односе 

на способности, обавезе, 

предлоге и савете; 

осећања; 

исказивање 

могућности; 

изношење 

спсобности, 

обавеза, 

предлога и 

савета.  

 

brеak: језичке садржаје You should avoid walking 

alone in this neighbourhood. / I would like to see 

more police patrolling the streets. (ing form/(to) 

infinitive) My great-granddad lives in a home for the 

elderly. (Use/Omission of articles with adjectives) 

Could we use the sports hall for a charity event, Mr 

Smith? (Modals – Past modals) She must be at work. 

(Modals of deduction) Paul disagreed with my idea. 

He didn’t like it at all. / Someone has misspelt my 

name on this document. It’s not correct. / They had to 

rebuild the town’s hospital after the earthquake. 

(Word Formation: verb prefixes (dis-, mis-, re-) 

једноставније текстове и дијалоге који се односе 

на теме (слушају, читају, говоре и пишу); 

сличности и разлике у културама. 

 

васпитање, ЧОС, 

информатика и 

рачунарство, хемија 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

описивање бића, предмета и 

места;  

- опишу догађаје из 

прошлости повезујући 

неколико краћих исказа у 

смислену целину; 

- размене неколико 

информација у низу о 

7. Module 5  

Breakthroughs 

Описивање 

бића, предмета 

и места 
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Речи и изразе који се односе на теме - изума, 

технологије, оштећених производа, занимања, 

фразалне глаголе са глаголом turn: језичке 

садржаје The radio was/has been invented in 1895 

by Guglielmo Marconi. / Harry will be given the job 

by the company. (The passive) (Passive sentences 

with two objects) Fran hurt herself when she slipped 

in the supermarket. / Danny himself taught me how to 

design a website. (Reflexive/Emphatic pronouns) 

“She won’t go shopping tomorrow.” “Neither will 

he.” (So/Neither/Either (agreement/disagreement) 

српски језик и 

књижевност, 

биологија, техника и 

технологија, физичко 

и здравствено 

васпитање, 

информатика и 

рачунарство, ликовна 

култура, физика, 

грађанско васпитање 



карактериситкама бића, 

предмета и места; 

- упореде и наведу 

сличности и разлике у 

употреби технологије у 

својој и циљној култури. 

 

In spite of the fact that smartphones are banned, a lot 

of pupils still take them to school. (Clauses of 

concession) She works very hard, but she is 

underpaid. / They overfeed their dog and it is 

becoming very fat. (Word Formation: prefixes 

(under-, over-) једноставније текстове и дијалоге 

који се односе на теме (слушају, читају, говоре 

и пишу); сличности и разлике у културама. 

Исходи из темa 5, 6 и 7 – 

комбиновано. 

 

8. The Second 

Written Test 
Комуникативне 

функције из 

тема 5, 6 и 7 

(комбиновано) 3 

Лексику и језичке структуре које се односе на 

тему и наведене комуникативне функције, а које 

су се радиле у наставним темама 5, 6 и 7; задатке 

слушања, читања и вођеног писања. 

српски језик и 

књижевност, 

биологија, техника и 

технологија, физичко 

и здравствено 

васпитање, 

информатика и 

рачунарство, ликовна 

култура, физика, 

хемија, грађанско 

васпитање, ЧОС 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

опис појaва и догађаја; 

- размене информације које 

се односе на опис појaва и 

догађаја; 

- повежу неколико исказа у 

краћи текст којим се описују 

појaве и догађаји; 

- упореде и опишу 

сличности и разлике између 

законских регулатива код 

9. Module 6  

For all tastes 
Описивање 

појава и 

догађаја; 

изражавање 

мишљења 
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Речи и изразе који се односе на теме - забаве, 

филмске уметности, музике, фестивала хране, 

уметности, фразалне глаголе са глаголом keep; 

језичке садржаје Chris told me to answer my phone. 

(Reported orders/requests/demands); Daniel advised 

Lisa to read a mystery novel. (Reported 

suggestions/advice) Evan tells me (that) Claire hates 

chat shows. (Reported statements/questions) Neither 

actor has appeared on stage before. (Determiners 

(both/neither/none/either) This restaurant is 

underrated. Not many people come here, but the food 

is amazing! (Word Formation: revision) 

једноставније текстове и дијалоге који се односе 

српски језик и 

књижевност, музичка 

култура, ЧОС, 

техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

грађанско васпитање, 

ликовна култура 



нас и у циљној култури; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике у 

популарним музичким и 

филмским жанровима 

између своје и циљне 

културе. 

на теме (слушају, читају, говоре и пишу); 

сличности и разлике у културама. 

 

- разумеју општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

описивање бића, предмета и 

места;  

- опишу догађаје из 

прошлости повезујући 

неколико краћих исказа у 

смислену целину; 

- размене неколико 

информација у низу о 

карактериситкама бића, 

предмета и места; 

- упореде и наведу 

сличности и разлике у 

начину прославе празника у 

својој и циљној култури. 

10. Festivities 
Описивање 

бића, предмета 

и места 

3 

Речи и изразе који се односе на празнике Светски 

дан животиња, Дан бака и дека, Дан захвалности, 

Дан заљубљених, Празник рада; – кратке текстове 

и дијалоге који се односе на теме (слушају, 

читају, говоре и пишу); сличности и разлике у 

културама. 

 

српски језик и 

књижевност, верска 

настава, историја, 

географија 

 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА: Right on 4 , (Уџбеник и раднa свеска за 8.разред основне школе) 

АУТОР(И): Уџбеник – Jenny Dooley              Радна свеска – Jenny Dooley 

ИЗДАВАЧ: Фреска, Београд, Србија у сарадњи са Express Publishing- ом, Велика Британија, 2021. 

 



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. 

 



Технике/активности 

Током часа се динамично смењују технике/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. 

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. 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

Циљ и задаци предмета: Изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности,ученик треба да стекне 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:  

• Знање - опажа, именује информације; зна датуме, податке, места, зна главне идејЕ 

• Схватање - разуме информацију; преводи из једног у други контекст; интерпретира податке, упоређује, разликује; 

уређује, групише, откриваузроке, предвиђа последице  

• Примена - користи информације; користи методе, појмове, теорије у новим ситуацијама; решава проблеме користећи 

усвојене вештине или сазнања 

• Анализа - одређује структуру; организује делове; препознаје главни смисао; идентификује елементе   

• Синтеза - користи старе идеје за стварање нових; генерише из датих података; повезује знања са другим областима; 

предвиђазакључке/закључује 

• Евалуација - упоређује, утврђује сличности и разлике између идеја; процењује вредност теорија и излагања; бира на 

основу рационалних аргумената; утврђује вредност података; препознаје субјективност 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- смешта кључне догађаје, појаве 

и процесе из савремене историје 

на временској ленти; 

- уочи динамику различитих 

историјских појава и промена на 

историјској карти; 

- пореди различите историјске 

изворе и рангира их на основу 

њихове сазнајне вредности; 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 
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Основне одлике периода од завршетка 

Првог светског рата до наших дана. 

Историјски извори за изучавање периода 

од завршетка Првог светског рата до 

наших дана и њихова сазнајна вредност 

(материјални, писани, аудио, визуелни, 

усмена сведочанства, дигитални).   

 

Последице Великог рата (демографски и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

- поредећи различите изворе о 

истој историјској појави или 

догађају, анализира позицију 

аутора; 

- доведе у везу узроке и 

последице историјскихдогађаја, 

појава и процеса на конкретним 

примерима; 

- наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група у 

историјском периоду савременог 

доба; 

- образложи значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

- уочи елементе континуитета и 

дисконтинуитета српске 

државности; 

- изведе закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и светском, на 

основу датих примера; 

- образложи утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

савремено друштво; 

- идентификује основне 

карактеристике тоталитарних 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ 

ДВА СВЕТСКА 

РАТА 
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материјални губици, одраз рата у 

друштвеном и културном животу, 

Мировна конференција у Паризу – нова 

карта Европе и света). Револуције у Русији 

и Европи (узроци, ток и последице). 

Стварање југословенске државе 

(југословенска идеја, процес и носиоци 

уједињења,међународно признање и 

границе). Политичке и друштвено-

економске прилике у Европи и свету 

(либералне демократије, тоталитарне 

идеологије, економске кризе; култура, 

наука и уметност, свакодневни живот). 

Југословенска краљевина (простор, 

становништво и друштво; конституисање 

државе, политички живот; међународни 

положај; економске прилике; култура, 

улога двора; национално и верско питање). 

Истакнуте личности: Николај II Романов, 

Владимир Иљич Лењин, Роза Луксембург, 

Александар Флеминг, Пабло Пикасо, Волт 

Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј Ејзенштајн, 

Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф 

Стаљин, Френклин Рузвелт, Александар I, 

Марија, Петар II и Павле Карађорђевић, 

Никола Пашић, Стјепан Радић, Милан 

Стојадиновић, Драгиша Цветковић, Влатко 

Мачек, Слободан Јовановић, Милутин 

Миланковић, Исидора Секулић, Ксенија 

Атанасијевић, Милена Павловић Барили, 

Иван Мештровић.   

 

 

 

 

 

 

Географија 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање 

Ликовна култура  

Српски језик и 

књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и 

савременом контексту; 

- препозна,на примерима из 

савремене историје, важност 

поштовањаљудскихправа; 

- наведе примере како су идеје о 

родној, верској и етничкој 

равноправности утицале на 

савремене политичке прилике и 

развој друштва; 

- пореди положај и начин живота 

припадника различитих 

друштвених група у историјском 

периоду савременог доба; 

- илуструје примерима утицај 

научно-технолошког развоја на 

промене у друштву, економији и 

природном окружењу; 

- образложи утицај различитих 

друштвено- економских система 

на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

- препозна како су културне 

интеракције, и сарадња 

различитих етничких и 

социјалних група утицали на 

политички, друштвени и 

привредни живот; 

- наведе примере утицаја 

спортских и уметничких 

достигнућа на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ 
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Свет у рату – узроци, међународне кризе, 

сукоби и освајачка политика тоталитарних 

држава; почетак и ток рата, зараћене 

стране, савезништва, фронтови, најважније 

операције, нови начини ратовања; ратна 

свакодневица; страдање цивила и ратни 

злочини; крај рата, победа 

антифашистичке коалиције. Југославија и 

српски народ у рату – улазак у рат, војни 

пораз, окупација, подела, квислиншке 

творевине; геноцид и злочини; устанак, 

антифашистичка борба и грађански рат; 

војне операције, живот у рату. Последице 

рата – људски и материјални губици; 

демографске и друштвене промене, 

миграције; уништавање културног наслеђа; 

суђења за ратне злочине; стварање ОУН. 

Истакнуте личности: Френклин Рузвелт, 

Винстон Черчил, Јосиф Стаљин, Адолф 

Хитлер, Бенито Мусолини, цар Хирохито, 

Франциско Франко, Мао Цедунг, Ана 

Франк, Петар II Карађорђевић, Драгољуб 

Михаиловић, Јосип Броз, Милан Недић, 

Анте Павелић, Диана Будисављевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање 

Ликовна култура  

Српски језик и 

књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обликовањесавременог друштва; 

- идентификује узроке, елементе 

и последице историјских сукоба 

и ратова и дискутује о могућим 

начинима превенције 

конфликата; 

- објасни значење појмова 

геноцид и Холокауст; 

- изведе закључке о узроцима, 

току и последицама ратова 

условљених распадом СФРЈ 

користећи изворе различитог 

порекла и сазнајне вредности; 

- изрази ставове, засноване на 

историјским аргументима, 

уважавајући мишљење 

саговорника; 

- препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и 

формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

- критички се односи према 

информацијама из медија 

користећи се историјским 

знањима и вештинама; 

- анализира историјске догађаје 

и појаве на основудоступног 

аудио- визуелног изворног 

материјала; 

- осмисли, спроведе и презентује 

резултате истраживања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ, ЕВРОПА И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ РАТА 
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Свет после Другог светског рата – 

блоковска подела, трка у наоружању, 

глобална димензија хладног рата, ратна 

жаришта и кризе, деколонизација, 

европске интеграције, покрети 

еманципације – покрети за женска и 

мањинска права, антиратни и антирасни 

покрети; научна достигнућа, освајање 

свемира, медији, популарна култура. 

Југославија и српски народ после Другог 

светског рата – изградња новог државног и 

друштвеног уређења, једнопартијски 

систем, однос власти према политичким 

противницима, међународни положај, 

економске и културне прилике, 

самоуправљање, несврстаност; 

свакодневица, популарна култура, нове 

тенденције у култури. Истакнуте личности: 

Џон Кенеди, Никита Хрушчов, Махатма 

Ганди, Мартин Лутер Кинг, Роза Паркс, 

Нелсон Мандела, Голда Меир, Енди 

Ворхол, Јосип Броз, Александар Ранковић, 

Милован Ђилас, Иво Андрић, Милош 

Црњански, Александар Петровић, Мира 

Траиловић, Душан Ковачевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање 

Ликовна култура  

Српски језик и 

књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заснованог на одабраним 

историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 

- образложи смисао неговања 

сећања на важне догађаје и 

личности из историје савременог 

доба; 

- истражи меморијалне 

споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности везаних за 

развој културе сећања; 

- покаже одговоран однос према 

културно- историјском наслеђу 

сопственог и других народа; 

- уочи одраз историјских 

догађаја и појава у књижевним и 

уметничким делима; 

- препозна историјску димензију 

политичких, културних и 

технолошких промена 

усавременом свету и Републици 

Србији   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ, 

ЕВРОПА,СРПСКA 

ДРЖАВА 

И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 
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Свет после хладнограта – пад Берлинског 

зида; слом комунизма у Европи, распад 

СССР-а, нова политичка карта Европе, 

стварање Европске уније, доминација 

САД, локални конфликти и интервенције 

великих сила, процеси глобализације, 

Четврта индустријска револуција 

(дигитални медији, интернет, друштвене 

мреже и мобилна телефонија), претња 

тероризма, миграције, савремени културни 

покрети. Српски народ на крају 20. и 

почетком 21. века – криза СФРЈ 80-тих 

година, међунационалне тензије, увођење 

вишестраначког политичког система, 

распад СФРЈ, грађански рат и стварање 

нових држава, интернационализација 

сукоба и међународне интервенције, 

економске прилике и свакодневни живот, 

ратни злочини, страдање цивилног 

становништва, разарање културног 

наслеђа, НАТО агресија на СРЈ, последице 

ратова, политичке промене 2000. године, 

Република Србија као самостална држава, 

питање статуса Косова и Метохије, односи 

у региону, српски народ у дијаспори и 

региону, процес придруживања Европској 

унији, култура и спорт. Истакнуте 

личности: Роналд Реган, Михаил Горбачов, 

Маргарет Тачер, Бил Гејтс, Владимир 

Путин, Ангела Меркел, С.Милошевић, 

Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић, Зоран 

Ђинђић, Војислав Коштуница. 

 

 

 

 

 

Географија 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање 

Ликовна култура  

Српски језик и 

књижевност 

Техничко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начин остваривања програма:  

Ученици у осми разред улазе са знањем о основним историјским појмовима, са одређеним животним искуствима и уобличеним 

ставовима и на томе треба пажљиво градити нова знања, вештине, ставове и вредности. 

Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ учења предмета и 

дефинисане исходе. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између исхода 

постоји повезаност и остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи од исхода су процесни и представљају 

резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода и обраде различитих садржаја. 

Битно је искористити велике могућности које Историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која 

је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да 

би оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и 

динамично. Посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од 

ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро 

осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести. У зависности од циља 

који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, 

подстицање поређења, трагање за појашњењем. Учење историје би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не 

само о томе „како је уистину било”, већ и зашто се нешто десило и какве су последице из тога проистекле. Да би схватио догађаје из 

прошлости, ученик треба да их „оживи” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, 

карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), 

обилажење културно-историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно јер 

омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, помажући им да кроз 

време прате промене на одређеном простору. Веома важан аспект наставе историје представља и рад на историјским изворима. Када су 

садржаји програма за осми разред у питању, велики значај, поред писаних и визуелних, имају и усмени извори, односно сведочанства. 

Због тога би требало осмислити наставни процес на такав начин да се, у оквиру пројектне наставе или елементарног истраживања, 

повежу ученици и савременици историјских догађаја, чиме би се омогућило пропитивање и изучавање рецентне прошлости. 

Треба искористити и утицај наставе Историје на развијање језичке и говорне културе (вештине беседништва), јер историјски 

садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду и интегративну функцију Историје, која у образовном 

систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито схватање о повезаности и 

условљености географских, економских и културних услова живота човека. Пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење 



историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина. У 

настави треба, кад год је то могуће, примењивати иновиране дидактичке методе и стратегије, при чему се истиче концепт 

мултиперспективности. Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну 

пажњу треба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба 

интернета, прављење презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата). 

У осмом разреду изучава се период савремене историје, што подразумева и обраду многих осетљивих, па и противуречних, 

односно контроверзних тема, о којима не постоји консензус у научним круговима и јавности. То су теме које су присутне свакодневно 

у информативним и документарним програмима, на интернету, о њима говоре политичари, јавне личности и новинари. Такве теме су 

често саставни део породичне историје и личних наратива, што додатно увећава њихову актуелност. Ученици су изложени различитим 

тумачењима историјских догађаја и због тога је нарочито важно код њих развијати критички однос према информацијама које им се 

нуде. Овладавање том вештином наводи се и у образовним стандардима, а у оквиру програма спомиње се у циљу предмета, као и у 

појединим исходима за крај разреда. Због тога би једна од најбитнијих компетенција успешног наставника била да зна како да код 

ученика подстиче критичко и историјско мишљење, што би ученицима омогућило развијање хуманистичких вредности заснованих на 

толеранцији, уважавању различитости и поштовању другог. На крају основног образовања и васпитања ученици треба да буду 

оспособљени да аргументовано анализирају противуречности, да се децентрирају (сагледају и уваже туђи угао гледања на одређени 

историјски феномен), да уочавају сличности и различитости, постављају питања а нове информације лако повезују с постојећим 

знањима. На тај начин, ученици би били оспособљени да препознају пропаганду и активно учествују у разградњи предрасуда и 

стереотипа с којима се свакодневно сусрећу. Такав приступ омогућио би им аутономни и рационални однос према информацијама и 

додатно олакшао промишљање и доношење аргументованих закључака и судова. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати 

његов даљи рад. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. Сваки 

наставни час и свака активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. У вредновању наученог, поред усменог 

испитивања, користе се и тестови знања. У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте 

активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од 

сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

Циљ предмета: Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, 

насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз 

неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Компетенције које развија: 

• Компетенција за целоживотно учење; 

• Комуникација; 

• Рад с подацима и информацијама; 

• Дигитална компетенција;  

• Решавање проблема; 

• Сарадња; 

• Одговоран однос према околини; 

• Предузимљивост и предузетничка компетенција; 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр.

час

a 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

•  

• анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

• приказује; 

• одреди географски положај Србије и 

доведе га у везуса 

• историјско-географским развојем; 

• анализира карактеристике граница и 

пограничних крајева 

• Србије; 

• опише узроке и последице 

геотектонских процеса на територији 

• Србије; 

• класификује облике рељефа на 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ   

 

ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

Упознавање ученика са садржајима програма наставе 

географије у 8. разреду основне школе 

Границе, положај и величина Србије Границе, 

положај и величина Србије 

Постанак и распоред главних природних целина 

Србије, Панонска Србија                                                                      

Постанак и распоред главних природних целина 

Србије, Панонска Србија                                                                    

Јужни обод Панонског басена 

Јужни обод Панонског басена                     Планинска 

Србија и Српско-македонска маса 

Динарске, Проклетијске и Шарске планине 

Динариди и Српско-македонска маса                

Динариди и Српско-македонска маса          

 

Историја, 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

биологија 



територији Србије иименује 

• репрезентативне; 

• анализира утицај климатских фактора 

и климатских елемената 

• на климу Србије; 

• класификује и описује својства 

водних објеката користећи карту 

Србије; 

• наводи начине коришћења вода 

Србије; 

• препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процесана 

• човека и адекватно реагује у случају 

природнихнепогода; 

• доведи у везу распрострањеност 

биљних и животињских врста и 

• физичко-географске карактеристике 

простора; 

• објашњава популациону динамику 

становништва Србије: 

• кретање броја становника, природни 

прираштај и миграције; 

•  изводи закључке о утицају 

популационе динамике на структуре 

• становништва у нашој земљи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

 

СРБИ У 

РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

10.

\ 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17.  

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

29. 

 

30. 

31. 

 

32. 

 

33. 

34. 

35. 

36. 

 

37. 

Старовлашко-рашка висија и Копаоничке планине 

Косовска и Метохијска котлина 

Старовлашко-рашка висија, Косовска и  

Метохијска котлина 

Карпатско-балканске планине 

Карпатско-балканске планине 

Клима 

Климатске области и типови климе 

Клима Србије 

Реке 

Реке 

Језера 

Топле и минералне воде 

Топле и минералне воде 

Земљиште 

Биљни и животињски свет  

Земљиште, биљни и животињски свет 

Заштита природе и загађивање 

Заштићена природна богатства и национални паркови 

Србије 

Заштићена природна добра и национални паркови 

Србије, заштита природе и загађивање 

Природно-географске  карактеристике Србије  

Основне одлике становништва Србије Миграције 

становништва Србије 

Основне одлике и миграције становништва Србије 

Структура становништва Становништво Србије 

Насеља 

Београд – главни град СрбијеНасеља, Београд – 

главни град СрбијеСрби у непосредном и ширем 

окружењу 

Срби и наше становништво у Европи и 

прекоокеанским земљама 

Срби у непосредном и ширем окружењу, Европи и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 

 

39. 

40. 

41. 

 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

прекоокеанским земљама 

Основне одлике развоја привреде 

Пољопривреда                                               

Основне одлике развоја привреде, пољопривреда 

Биљна и сточарска производња 

Шумарство 

Биљна и сточарска производња, шумарство 

Индустрија 

Енергетски извори Србије 

Индустрија и енергетски извори 

Рудно богатство, рударство и металургија 

Рудно богатство, рударство и металургија 

Остале гране тешке индустрије 

Рудно богатство, рударство, металургија и остале 

гране тешке индустрије 

 Лака индустрија 

Саобраћај 

Лака индустрија и саобраћај                         

Трговина 

Туризам 

Трговина  и туризам 

Интеграциони процеси у Европи и свету 

Интеграциони процеси и међународна сарадња Србије 

Географија локалне средине –природне, демографске 

и привредне одлике 

Географија локалне средине 

Природне, привредне и друштвене одлике  Србије 

 

Начин остваривања програма: У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних тема распоређених тако 

да свака претходна наставна тема представља основу за разумевање наредне, а све оне заједно чине јединствену целину. То, практично, 

значи да би у процесу наставе свим деловима програма требало посветити одређену пажњу уважавајући све програмске захтеве. 



У оквиру прве наставне теме „Увод у програмске садржаје” потребно је да ученици упознају и разумеју сврху, циљеве и задатке 

програмских садржаја националне географије. 

Наставна тема „Географски положај, границе и величина Србије” обухвата политичко- географске садржаје. Програмом је предвиђена 

обрада само основних политичко- географских елемената: географски положај, границе и величина. 

Тема „Природне  одлике Србије” односи се на опште облике рељефа, климатске, хидрографске, педолошке и биогеографске одлике 

наше земље. Приликом обраде физичко-географских садржаја тежиште ваља ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и 

односе свих чинилаца географске средине. Приликом обраде наведених географских садржаја посебну пажњу неопходно је посветити 

проблемима заштите и унапређивања животне средине. 

Видно место у наставном програму има наставна тема „Становништво и насеља Србије”. Изучавање садржаја ове теме требало би да 

подстакне ученике да боље упознају проблематику демографског развоја и насељености Србије. Ово наставно градиво могуће је 

корелативно повезивати са сличним садржајима других наставних предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и 

изграђивањa свести о неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме ученици упознају 

популациону политику и значаје њених одредби за обнављање становништва. У вези са тим, неопходно је објаснити и указати на 

факторе који су довели до крупних промена и трансформације на нашим просторима почетком овог века, што се снажно одражава на 

становништво и насеља у нашој земљи. Ученици треба да се упознају са различитим функцијама, типовима и развојем насеља у нашој 

земљи. 

Приликом обраде теме „Привреда Србије” неопходно је инсистирати да ученици стекну знања о развоју привреде у целини и појединих 

привредних делатности, као и о природно-географској основи развоја. С обзиром на сложеност ове проблематике, тежиште треба 

ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу развијености, а избегавати 

сувопарно набрајање обиља бројчаних података. 

Наставна тема „Завичајна географија” обухвата преглед географских одлика локалне средине/завичаја. Приликом реализације ових 

наставних садржаја ученици ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе географије. Уз помоћ наставника, 

групно или у пару, ученици ће радити кратка истраживања, а потом презентацију географских одлика локалне средине, на основу чега 

наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца. 

У наставној теми „Срби ван граница Србије” обухваћени су садржаји који се односе на суседне државе и њихове основне 

природне и друштвено-географске  одлике у којима живи српско становништво и садржаји са територијалним размештајем српског 



становништва у европским државама и државама ван граница европског континента. Потребно је да ученици усвоје податке о броју 

Срба који се налазе ван граница Србије, са условима у којима живе и раде и њиховим везама са матичном државом. 

У оквиру наставне теме „Србија у савременим интеграцијским процесима” ученицима омогућити да схвате разгранатост и 

развојност политичке, економске, културно-просветне и научно-технолошке сарадње наше државе са другим државама и 

организацијама у свету. Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и указати на значај и 

место наше земље у овој сфери. 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија 

Циљ и задаци предмета:  је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, развије 

одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем 

Компетенције које развија: компетенција за учење;комуникација;дигитална компетенција;одговоран однос према околини;одговоран 

однос према здрављу;одговорно учешће у демократском друштву;предузимљивости оријентација ка предузетништву;рад са подацима и 

информацијама;решавање проблема;сарадња;естетичка компетенција 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

ученик ће бити у стању 

да: 

– повеже грађу ћелијских 

органела са њиховом 

улогом у метаболизму 

ћелије; 

– повеже однос 

површине и запремине 

ћелије и тела са начином 

обављања основних 

животних функција; 

– идентификује 

регулаторне механизме у 

одржавању хомеостазе; 

– илуструје примерима 

везу између 

физиолошких одговора 

живих бића и промена у 

спољашњој средини; 

– oдговорно се односи 

према свом здрављу; 

– изрази критички став 

 

 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 
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Улога и значај појединих ћелијских 

органела у метаболизму ћелије: једро, 

ендоплазмични ретикулум, рибозоми, 

хлоропласти, центриоле, лизозоми. 

Матичне ћелије − ћелије програмиране 

за различите функције. 

Принцип економичности грађе и 

функције живих бића 

Улога и значај ензима. 

Ендокрини систем и хуморална 

регулација. Регулаторна улога 

хормона биљака и животиња. 

Надражљивост, проводљивост, 

контрактилност. 

Чулно-нервни систем животиња. 

Рефлексни лук. 

Поремећаји функције ендокриног 

система, нервног система и чула. 

Неуротрансмитери, нервни импулси, 

драж, надражај. 

Хомеостаза − принцип повратне 

спреге. 

Фотосинтеза. 

Биологија за 5,6,7 разред, 

ликовна култура, физичко и 

здравствено васпитање, 

географија, информатика и 

рачунарство, 

  

 



према медијским 

садржајима који се баве 

здравим стиловима 

живота; 

– повеже промене 

настале у пубертету са 

деловањемхормона; 

– идентификује 

поремећаје у раду органа 

и система органа 

изазваних нездравим 

начином живота; 

– доведе у везу промене 

животних услова са 

еволуцијом живота на 

планети; 

– истражи давно нестале 

екосистеме; 

– повеже промене које се 

догађају организму током 

животног циклуса са 

активностима гена; 

– повеже промене 

наследног материјала са 

настанком нових врста 

путем природне 

селекције; 

– установи узрочно-

последичну везу између 

губитaка врста у 

екосистему и негативних 

последица у преносу 

супстанце и енергије у 

мрежама исхране; 

 

 

 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 
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7 
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Ћелијско дисање. 

Транспирација. 

Температурна регулација. 

 

Резултати стандардних 

лабораторијских анализа крви и урина. 

Биолошки смисао адолесценције 

(родни и полни идентитет у контексту 

хормонске активности и индивидуалне 

генетичке варијабилности). 

Заштита од полно преносивих болести 

контрацепција. 

Одговорност за сопствено здравље. 

 

„Календар живота“, еволуција 

различитих група организама кроз 

геолошка доба и велика изумирања. 

Значај алги (цијанобактерија) и 

биљака за продукцију О2 и озонског 

омотача, као заштита од УВ зрака, и 

услов за развој осталих живих бића. 

Строматолити. 

Излазак из воде на копно. 

 

Улуткавање и пресвлачење инсеката. 

Пубертет и адолесцеција човека. 

Цветање, плодоношење и сазревање 

плодова биљака. 

Теорија еволуције. Постанак нових 

врста кроз еволуционе процесе. 

Еволуција човека. 

 

Еволуција и развој екосистема. 

Концепт климакса. 



– критички процени 

последице људских 

делатности у односу на 

расположиве ресурсе на 

Земљи; 

– повеже утицај 

еколошких чинилаца са 

распоредом 

карактеристичних врста 

које насељавају простор 

Србије; 

– истражи присуство 

инвазивних врста у својој 

околини и вероватне 

путеве  

насељавања; 

 

 

– истражи разлоге 

губитка биодиверзитета 

на локалном подручју. 

Циклуси кружења основних супстанци 

у природи (H2O, C, N) и њихова 

повезаност. 

Азотофиксација, микориза, симбиоза, 

симбионтски организми (лишајеви). 

Ограниченост ресурса (капацитет 

средине) и одрживи развој. 

Нестанак врста и фактори угрожавања 

(H.I.P.P.O. концепт). 

Типични екосистеми Србије. 

Ретке и угрожене врсте Србије. 

Интродукције и реинтродукције и 

инвазивне врсте. 

Последице глобалних промена. 

 

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 

 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

Циљ: Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким                                                 

језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да 

формира основ за даљи развој математичких појмова.  

 

Задаци наставе математике су:  
- 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 ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 

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

- да изграђује позитивне особине ученикове личности као што су упорност,уредност,тачност,одговорност,самосталан рад; 

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

- оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, потребама тржишта 

рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;  

- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности 

за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

 

Компетенције које развија: компетенције за учење , одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, 

комуникација, одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, 

рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња и  дигитална компетенција 

  



ИСХОДИ ТЕМА 
Број 

часа 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ корелација 

– примени Талесову теорему у 

геометријским задацима и 

реалном контексту;  

– примени сличност троуглова у 

геометријским задацима и 

реалном контексту;  

 

 

 

СЛИЧНОСТ 
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Пропорционалне величине. Талесова 

теорема.  

Сличност троуглова.  

Примене сличности 

историја 

 

– анализира односе тачака, 

правих и равни у простору и 

запише те односе математичким 

писмом;  

– представља цртежом односе 

геометријских објеката у равни и 

простору и користи их приликом 

решавања задатака;  

– уочи правоугли троугао у 

простору и примени Питагорину 

теорему у геометријским 

задацима и реалном контексту; 
 

 

 

 

 

 

ТАЧКА, ПРАВА И 

РАВАН 
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Однос тачке и праве, тачке и равни.  

Односи правих; мимоилазне праве.  

Односи праве и равни, нормала на 

раван, растојање тачке од равни.  

Односи две равни.  

Ортогонална пројекција на раван 

(тачке, дужи и праве).  

Угао између праве и равни.  

Полиедар. 

 

 

– реши линеарну једначину или 

неједначину ;  

– реши реалне проблеме 

користећи линеарну једначину 

или  

неједначину ; 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 
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Линеарна једначина.  

Решавање линеарних једначина с 

једном непознатом.  

Линеарна неједначина.  

Решавање линеарних неједначина с 

једном непознатом.  

Примена у реалним ситуацијама. 

Физика 
 



– израчуна површину и 

запремину праве призме и 

четворостране пирамиде (основа 

правоугаоник), правилне 

тростране и шестостране 

пирамиде;  

– примени обрасце за површину 

и запремину тела у реалним 

ситуацијама; 

 

 

 

ПРИЗМА 
 

14 

Призма: појам, врсте, елементи.  

Мрежа праве призме.  

Површина праве призме.  

Запремина праве призме. 

 

 

 

 

ПИРАМИДА 
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Пирамида; појам, врсте, елементи.  

Мрежа пирамиде.  

Површина пирамиде.  

Запремина пирамиде. 

 

 

 

– нацрта и анализира график 

линеарне функције; 
 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 
12 

Линеарна функција (y = kx + n).  

График линеарне функције; нула и 

знак функције, монотоност.  

Имплицитни облик задавања линеарне 

функције.  

Цртање и читање графика линеарних 

функција 

 

– реши линеарну једначину  и 

систем линеарних једначина са 

две непознате;  

– реши реалне проблеме 

користећи линеарну једначину  

или систем линеарних једначина 

са две непознате; 

 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 
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Појам линеарне једначине с две 

непознате.  

Појам система од две линеарне 

једначине с две непознате.  

Решавање система методом замене и 

методом супротних коефицијената; 

графичка интерпретација система.  

Примена у реалним ситуацијама 

Физика 

хемија 



 

– израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и лопте; 

 – примени обрасце за површину 

и запремину тела у реалним 

ситуацијама;  

 

 

 

 

 
 

ВАЉАК, КУПА И 

ЛОПТА 
16 

Ваљак и његови елементи.  

Мрежа ваљка.  

Површина и запремина правог ваљка.  

Купа и њени елементи.  

Мрежа купе.  

Површина и запремина праве купе.  

Појам лопте и сфере.  

Пресеци лопте (сфере) и равни.  

Површина и запремина лопте. 

 

– учествује у избору 

истраживачког пројекта и начина 

рада. 
    

Кључни појмови садржаја: сличност, линеарна функција, систем линеарних једначина, призма, пирамида, ваљак, купа и лопта. 

  



Реализација програма  

Редни 

број 

настав

не 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 

часова по 

теми 

Број часова за 

Обрадa 

Остали 

типови 

часа 

1 Сличност 18 6 12 

2 Тачка, права и раван 12 6 6 

3 Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 19 6 13 

4 Призма 14 6 8 

5 Пирамида 17 6 11 

6 Линеарна функција 12 5 7 

7 Системи линеарних једначина с две непознате 15 6 9 

8 Ваљак, купа и лопта 16 6 10 

9 Пројектни задатак 5  5 

10 Писмени задаци  8  8 

 Укупно 136 47 89 

 

Напомена: За обнављање градива, иницијални тест и анализу резултата иницијалног теста, планирана су 4 часа, а за 

реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је 8 часова. 

Детаљна разрада наставних тема по наставним јединицама биће урађена у оквиру месечних планова. Наставник ће у зависности од 

задужења у одељењима којима предаје одржавати часове додатне и допунске наставе. Уколико има предвиђено мање од 34 часа, 

бираће теме по сопственом нахођењу. 

Као и сваке године планира се учешће на многим такмичењима: Такмичења у организацији Друштва математичара, Архимедесов 

математички турнир. 

 

 



План допунске наставе: 

Теме Број часова 

1. Сличност троуглова 2 

2.Тачка, права и раван 2 

3. Линеарне једначине и неједначине и примене 6 

4. Призма 4 

5. Пирамида 5 

6. Линеарна функција 4 

7.Ваљак 3 

8. Системи линеарних једначина са две непознате 4 

9.Купа 2 

10.Лопта 2 

 

План додатне наставе:  

Теме Број часова 

1. Многоугао 2 

2. Круг 2 

3. Сличност 3 

4. Тангетни и тетивни четвороугао 2 

5. Тачка, права и раван 2 

6. Линеарне једначине и неједначине и примене 2 

7. Једначине са апсолутни вредностима 2 

8. Линеарне Диофантове једначине 2 

9. Призма 2 

10. Пирамида 3 

11. Нелинеарне Диофантове једначине 2 

12. Линеарна функција 2 

13. Конгруенције по модулу 2 

14. Неједнакости и примене 2 

15. Елементарни проблеми екстремних вредности 2 

16. Одабрани задаци са такмичења 2 



Списак уџбеника  

Назив уџбеника Аутор Издавач и година 

издања 

Математика 8, Уџбеник за осми разред основне школе Небојша Икодиновић,  

Слађана Димитријевић 

Klett, 2020. године 

Математика 8, Збирка задатака са решењима за осми 

разред основне школе 

Бранислав Поповић,  

Марија Станић,  

Ненад Вуловић,  

Сања Милојевић 

Klett, 2020. године 

 

 

 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Физика  

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, 

стицање основе научне писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким 

феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу 

и раду. 

Компетенције које развија : Компетенција за учење; комуникација; решавање проблема; сарадња; рад са подацима и информацијама; 

дигитална компетенција; естетска компетенција 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА 
Бр.

ч 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– повезује физичке величине 

које описују осцилације и 

таласе; 

– описује карактеристике 

звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи 

примере примене 

ултразвука; 

– анализира примере 

одбијања и преламања 

светлости, тоталне 

рефлексије (огледала, 

сочива) и користи лупу и 

микроскоп; 

– демонстрира и објасни: 

осциловање куглице клатна 

и тела обешеног о опругу, 

осциловање жица и 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

8 

Осцилаторно кретање (осциловање тела обешеног о 

опругу, осциловање куглице клатна). Појмови и величине 

којима се описује осциловање тела (амплитуда, период, 

фреквенција). Закон о одржању механичке енергије при 

осциловању тела. 

Механички таласи. Основни параметри којима се описује 

таласно кретање (таласна дужина, фреквенција, брзина). 

Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција. 

Демонстрациони огледи. 

Осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу (у 

ваздуху и у течности). Осциловање жица и ваздушних 

стубова (ксилофон, различите затегнуте жице, једнаке 

стаклене флаше са различитим нивоима воде). Одакле 

долази звук (гумено црево са два левка, канап и две 

пластичне чаше...). Таласи (таласна машина или када). 

Демонстрација звучне резонанције променом висине 

ваздушног стуба (дужа стаклена цев са водом) 

Лабораторијска вежба 

Физика 6.разред 

Физика 7.разред 

Биологија 7.разред 

Српски језик 

5.разред 



ваздушних стубова; 

– демонстрира и објасни: 

појаву сенке, 

функционисање ока и 

корекцију вида; 

– примењује превентивне 

мере заштите од буке и од 

прекомерног излагања 

Сунчевом зрачењу; 

– демонстрира узајамно 

деловање наелектрисаних 

тела и објасни од чега оно 

зависи; 

– прикаже и опише 

електрично поље, израчуна 

силу којом поље делује на 

наелектрисање и повеже 

електрични напон и јачину 

електричног поља; 

– објасни провођење струје 

кроз метале, течности и 

гасове и упореди отпорности 

металних проводника на 

основу њихових 

карактеристика; 

– наводи и користи 

различите изворе електричне 

струје (ЕМS) и зна да их 

разврста ради рециклаже; 

– познаје основне елементе 

електричног кола и уме да 

их повеже, изабере 

1. Мерење периода осциловања клатна или периода 

осциловања тега на опрузи 

2. Одређивање убрзања Земљине теже помоћу 

математичког клатна 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 
15 

Карактеристике светлости. Праволинијско простирање 

светлости (сенка и полусенка, помрачење Сунца и 

Месеца). 

Закон одбијања светлости. Равна и сферна огледала и 

конструкција ликова предмета. 

Брзина светлости у различитим срединама. Индекс 

преламања и закон преламања светлости. Тотална 

рефлексија. 

Преламање светлости кроз призму и сочива. Одређивање 

положаја ликова код сочива. Оптички инструменти. Лупа 

и микроскоп. 

Демонстрациони огледи. 

Сенке. Хартлијева плоча за илустровање закона о 

одбијању и преламању светлости. Преламање светлости 

(штапић делимично уроњен у чашу с водом, новчић у 

чаши са водом и испод ње). Преламање беле светлости 

при пролазу кроз призму. Преламање светлости кроз 

сочиво, око и корекција вида (оптичка клупа, 

геометријска оптика на магнетној табли, стаклена флаша 

са водом као сочиво). Лупа и микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона одбијања светлости коришћењем 

равног огледала. 

2. Одређивање жижне даљине сабирног сочива. 

Физика 6.разред 

Физика 7.разред 

Математика 

6.разред 

Математика 

7.разред 

Биологија 5.разред 

 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 
10 

Наелектрисавање тела. Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о одржању количине 

наелектрисања. Узајмно деловање наелектрисаних тела. 

Кулонов закон. 

Физика 6.разред 

Физика 7.разред 

Хемија 7.разред 

Математика 



одговарајући опсег мерног 

инструмента и мери јачину 

струје и напон, одређује 

вредност отпорности редно и 

паралелно везаних 

отпорника и резултате 

прикаже табеларно и 

графички; 

– описује ефекте који се 

испољавају при протицању 

електричне струје; 

– описује узајамно деловање 

два паралелна проводника са 

струјом, деловање магнетног 

поља на струјни проводник и 

принцип рада 

електромагнета и 

електромотора; 

– објасни принцип рада 

компаса и природу 

Земљиног магнетног поља; 

– користи компас и 

апликације за паметне 

телефона за оријентацију у 

природи; 

– препозна основна својства 

наизменичне струје, 

израчуна потрошњу 

електричне енергије у 

домаћинству и да се 

придржава основних 

правила безбедности при 

Електрично поље (линије сила, хомогено и нехомогено 

поље). Рад силе електричног поља. Напон. Веза напона и 

јачине хомогеног електричног поља. Електричне појаве у 

атмосфери. 

Демонстрациони огледи. 

Наелектрисавање чврстих изолатора и проводника. 

Електрофор, електрично клатно и електроскоп. Линије 

сила електричног поља (перјанице, гриз у рицинусовом 

уљу и јаком електричном пољу). Фарадејев кавез. 

Антистатичке подлоге. Инфлуентна машина. Мехури 

сапунице у електричном пољу. Модел громобрана. 

7.разред 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 
18 

Електрична струја (једносмерна, наизменична). Услови за 

настајање електричне струје и извори струје (EMS). 

Мерење електричне струје и напона. 

Електрична отпорност проводника. Проводници и 

изолатори. Омов закон за део струјног кола. Рад и снага 

електричне струје. Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело 

струјно коло. Везивање отпорника. 

Електрична струја у течностима и гасовима. 

Мере заштите од електричне струје (жива бића, објекти и 

електрични уређаји). 

Демонстрациони огледи. 

Демонстрациони амперметар у струјном колу. 

Регулисање електричне струје у колу реостатом и 

потенциометром. Графитна мина (оловке) као 

потенциометар. Мерење електричне отпорности 

омметром. Загревање проводника при протицању 

електричне струје. Протицање електричне струје у 

воденом раствору кухињске соли. Лимун као батерија. 

Пражњење у Гајслеровим цевима помоћу Теслиног 

трансформатора. 

Лабораторијске вежбе 

Физика 7.разред 

Хемија 7.разред 

Техничко 

образовање 8.разред 



коришћењу електричних 

уређаја у свакодневном 

животу; 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке из сваке наведене 

области; 

– објасни структуру 

атомског језгра и нуклеарне 

силе; 

– опише радиоактивност, 

врсте зрачења, радиоактивне 

изотопе, познаје њихово 

дејство, примену и мере 

заштите; 

– разликује фисију и фузију 

и наводи могућности њихове 

примене. 

 

1. Зависност електричне струје од напона на отпорнику 

(таблични и графички приказ зависности). 

2. Одређивање електричне отпорности отпорника у колу 

помоћу амперметра и волтметра. 

3. Мерење електричне струје и напона у колу са серијски 

и паралелно повезаним отпорницима и одређивање 

еквивалентне отпорности. 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 
6 

Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље. 

Магнетно поље електричне струје. Дејство магнетног 

поља на струјни проводник. 

Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке 

о електромагнетним појавама и њиховој примени. 

Демонстрациони огледи. 

Линије сила магнетног поља потковичастог магнета и 

магнетне шипке. Магнетна игла и школски компас. 

Ерстедов оглед. Електромагнет. Узајамно деловање два 

паралелна проводника кроз које протиче струја. 

Физика 6.разред 

Техничко 

образовање 8.разред 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

8 

Структура атома (језгро, електронски омотач). Нуклеарне 

силе. 

Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење (алфа, 

бета и гама зраци) и њихово дејство на биљни и 

животињски свет. Заштита од радиоактивног зрачења. 

Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија. Примена 

нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења. 

Демонстрациони оглед. 

Детекција присуства радиоактивног зрачења. (школски 

Гајгер-Милеров бројач) 

Хемија 7.разред 

Техничко 

образовање 8.разред 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

3 

Значај физике за развој других природних наука 

Допринос физике развоју савремене медицине (ултразвук, 

ЕКГ, скенер, магнетна резонанција, Гама нож…) 

Физика и савремене технологије (интернет, мобилна 

телефонија, даљинско управљање, нанофизика....) 

 



Начин остваривања програма : Обнављање дела градива из седмог разреда, које се односи на Закон одржања механичке енергије, 

треба да послужи као увод и обезбеди континуитет. Ученици осмог разреда треба да наставе са учењем основних појмова и закона 

физике на основу којих ће разумети појаве у природи и значај физике у образовању и свакодневном животу. Они треба да стекну знање 

и вештине да би досегли стандарде за крај обавезног образовања. 
Програмски садржаји осмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је више демонстрационих огледа, а у недостатку 

наставних средстава могуће је користити и видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем - ситуација; 

3. лабораторијским вежбама; 

4. домаћим задацима 

5. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (пројекти, истраживачки задаци, вршњачко 

учење, допунска настава, додатни рад...); 

6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

 

Да би се циљеви и исходи наставе и учења физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима 

наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и 

методска упутства прилагођена овим специфичностима. 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере предзнања и потенцијала ученика. 

На крају школске године, такође, треба спровести часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и степен 

остварености образовних исхода. 

 

 

 



ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби. 

Табела 

Редни 

број теме 
Наслов теме 

Број 

часова 

Број часова за 

лабораторијске вежбе 

Укупан број часова за наставну 

тему 

1 
Осцилаторно и 

таласно кретање 
6 2 8 

2 Светлосне појаве 13 2 15 

3 Електрично поље 10 0 10 

4 Електрична струја 15 3 18 

5 Магнетно поље 6 0 6 

6 
Елементи атомске и 

нуклеарне физике 
8 0 8 

7 
Физика и савремени 

свет 
3 0 3 

Укупно  61 7 68 

 

 

 

 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ХЕМИЈА 

Циљ и задаци предмета : је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу 

и наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу, тимски рад, и одговоран 

однос према себи, другима и животној средини. 

Компетенције које развија : хемијска и математичка писменост, научна компетенција, комуникација математичке, учење учења, 

дигитална компетенција,  одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, рад са подацима и информацијама. 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр.ч

ас 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 Наведе примену метала и руда у 

свакодневном животу; 

 Пише формуле једињења на основу 

назива;  

 Опише физичка и хемијска својства 

метала, оксида и хидроксида и наводи 

примену у свакодневном животу;  

 Пише једначине хемијских реакција 

сагоревања, растварање метала и оксида 

метала у води;  

 Израчуна масу и количину супстанце 

користећи пропорције. 

Метали, оксиди и 

хидроксиди 
10 

Метали у неживој и живој природи.  

Општа физичка и хемијска својства метала. 

Алкални и земноалкални метали.  

Гвожђе, бакар, луминијум, олово и цинк, њихове 

легуре и практична примена. 

Оксиди метала и хидроксиди, својства и примена. 

Демонстрациони огледи: 

Реакција Na, K, Mg или Ca са водом; реакција MgO 

и CaO са водом и испитивање својстава насталог 

раствора помоћу лакмус-хартије; испитивање 

електропроводљивости раствора натријум-

хидроксида. 

биологија, 

географија 

ТИО 

хемија 7. 

 Наведе примену неметала и његових 

једињења у свакодневном животу; 

 На основу закона сталних односа маса и 

кватитативног састава раствора одреди 

односе маса елемената у различитим 

једињењима; 

 Опише физичка и хемијска својства 

неметала и повезује их с њиховом 

практичном применом; 

 

Неметали, оксиди и 

киселине 

 

10 

 

Неметали у неживој и живој природи.  

Општа физичка и хемијска својства неметала. 

Халогени елементи, сумпор, азот, фосфор и 

угљеник.  

Оксиди неметала и киселине,својства и примена. 

Демонстрациони огледи: 

Доказивање базних својстава воденог раствора 

амонијака. 

Лабораторијска вежба I: 

 

хемија 7. 

географија, 

биологија, 

ТИО 



 Луисовим симболима представи 

настајање (не)поларне ковалентне везе у 

молекулима и једињењима халогених 

елемената; 

 Изведе потребна мерења и на основу 

лабораторијске вежбе одреди физичка и 

хемијска својства супстанци;  

 Пише једначине хемијских реакција 

сагоревања нематала, растварање оксида 

неметала у води;  

 Пише формуле, називе киселине и 

једначине електролитичке дисоцијације 

неорганских киселина; 

Испитивање физичких својстава неметала. 

Лабораторијска вежба II: 

Доказивање киселости неорганских киселина 

помоћу лакмус-хартије. 

 Именује соли на основу назива и валенце 

метала и киселинског остатка; 

 Пише једначине хемијских реакција за 

добијање соли; 

 На конкретним задацима изведе 

стехиометријска израчунавања, 

примењујући одговарајућа правила; 

 Користи пропорције и израчунава масу и 

количину супстанце; 

 Пише реакције дисоцијације соли и 

одређује катјоне и анјоне; 

 Одреди физичка и хемијска својства 

соли; 

 На основу експерименталног рада одреди 

растворљивост соли у води; 

 Наведе примену одговарајућих соли у 

свакодневном животу; 

 

Соли 

 

8 

Добијање соли. Формуле соли и називи.  

Дисоцијација соли. 

Физичка и хемијска својства соли. 

Примена соли. 

Лабораторијска вежба III: 
Испитивање растворљивости различитих соли у 

води; 

 

хемија 7. 

физика 

 Одреди физичка и хемијска својства 

органских једињења;  

 Пише формуле органских једињења у 

зависности од врсте низа и хемијске везе; 

 

Органска једињења 

и њихова општа 

својства 

 

3 

 

Својства атома угљеникa и многобројност 

органских једињења.  

Функционалне групе и класе органских једињења. 

 

географија, 

биологија, 

ТИО 



 На конкретним задацима одреди број 

примарних, секундарних, терцијарних и 

кватернарних С атома ; 

 Наведе примену органских једињења;  

 Именује и пише функционалне групе и 

разуме сличности и разлике у својствима 

органских једињења; 

 На конкретним примерима, на основу 

врсте атома и функционалне групе пише 

назив класе органских једињења; 

 Одреди масене проценте свих класа 

органских једињења; 

Општа својства органских једињења. 

Демонстрациони огледи: 
Упоређивање својстава органских и неорганских 

једињења; доказивање угљеника у органским 

супстанцама. 

 На конкретним примерима класификује 

угљоводонике на основу назива; 

 Наведе примену деривата нафте у 

свакодневном животу; 

 Пише формуле и називе алкана; 

 Пише формуле и називе алкил-група; 

 Примењује правила за давање назива 

угљоводоника с разгранатим низом; 

 Пише и именује изомере низа и изомере 

положаја на основу молекулске формуле; 

 Одреди физичка својства угљоводоника 

и упореди физичка својства за различите 

класе органских једињења; 

 Пише једначине хемијских реакција 

адиције, сагоревања, супституције и 

полимеризације и израчунава масу и 

количину супстанце; 

Угљоводоници 

 

10 

 

Подела угљоводоника. Номенклатура. Изомерија. 

Физичка својства угљоводоника.  

Хемијска својства угљоводоника. Полимери. Нафта 

и земни гас. 

Лабораторијска вежба IV:  

Састављање модела молекула угљоводоника, 

писање структурних формула и именовање 

угљоводоника. 

 

биологија, 

ТИО 

 

 Пише молекулске и рационалне 

 структурне формуле алкохола, 

карбоксилних и масних киселина; 

 Прими правила за давање назива 

алкохола, карбоксилних киселина и 

Органска 

једињења са 

кисеоником 

 

10 

Алкохоли–номеклатура, својства и примена. 

Карбоксилне киселине–номенклатура, својства и 

примена. Масне киселине.  

Естри–номеклатура, својства и примена. 

 

Биологија 

 



естара; 

 Хемијским једначинама прикаже 

хемијска својства органских једињења с 

кисеоником; 

 На конкретним примерима, користи 

пропорцију и зводи потребна 

израчунавања; 

 Наведе примену органских једињења с 

кисеоником у свакодвеном животу, као и 

последице прекомерне и недовољне 

употребе истих;  

 Пише једначине хемијских реакција 

естерификације и именује естре 

поштујући правила; 

 Описује физичка и хемијска својства 

масти, уља, угљених хидрата, витамина, 

амино-киселина и протеина; 

 Пише једначине хемијских рекција 

сапонификације, естерификације и 

каталитичке хидрогенизације; 

 Класификује угљене хидрате према 

степену сложености; 

 Пише настајање пептидне везе и одређује 

колико молекула воде настаје;  

 На конкретним примерима задатака 

израчунава моларну масу биолошки 

важног органског једињења, масу или 

процентни састав; 

 Наведе заступљеност у природи и улоге 

масти и уља, угљених хидрата, протеина 

у живим организмима и доведе их у везу 

са здрављем и правилном исхраном 

људи; 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

 

10 

 

Масти и уља. 

Угљени хидрати у прегледу: моносахариди 

(глукоза и фруктоза), дисахариди(сахароза и 

лактоза), полисахариди(скроб и целулоза).  

Амино-киселине. Протеини. Витамини. 

 

Биологија 

 

 Рукује супстанцама с комерцијалним 

производима у складу с ознакама 

Заштита животне 

средине и зелена 
7 

Загађивачи, загађујуће супстанце и последице 

загађивања. Рециклажа. Зелена хемија. 

 

биологија, 



опасности, упозорења и обавештења на 

амбалажи, придржава се правила о 

начину чувања производа и одлагању 

отпада;  

 Критички процени последице људских 

активности које доводе до загађивања 

воде, ваздуха и земљишта;  

 Наведе загађујуће супстанце ваздуха, 

земљишта и воде и опише њихов утицај 

на животну средину; 

 Објасни значај планирања и решавања 

проблема заштите животне средине; 

хемија  географија 

ТИО 

 

Начин остваривања програма : Усмене провере постигнућа,кратки блиц тестови и писмене провере, практични рад. 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : Информатика и рачунарство 

Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Кључни појмови: тaбeлaрни прoрaчуни, стaтистикa, aнaлизa и визуaлизaциja пoдaтaкa, дeљeнe тaбeлe, отворени подаци, лични 

подаци... 

 

Међупредметно повезивање: Mоже се предвидти помоћу израде пројекта – сарадничко осмислишљавање и спровођење фаза 

пројектног задатка, самовредновње своје улоге у оквиру пројектног задатка/тима, као и развијањем дигиталних компентенција у 

оквиру свих других предмета.. 

 

Редн

и 

број 

Исходи 
Теме/обл

асти 
Садржаји програма Начин и поступци остваривања програма 



1. 

– унесе и мења податке 

у 

табели; 

– разликује типове 

података у ћелијама 

табеле; 

– сортира и филтрира 

податке по задатом 

критеријуму; 

– користи формуле за 

израчунавање 

статистика; 

– представи визуелно 

податке на 

oдговарајући 

начин; 

– примени основне 

функције форматирања 

табеле, сачува је у пдф 

формату и одштампа; 

– приступи дељеном 

документу, 

коментарише 

и врши измене унутар 

дељеног документа; 

И
К

Т
 (

1
0
) 

- Рaднo oкружeњe прoгрaмa зa 

тaбeлaрнe прoрaчунe. 

- Крeирaњe рaднe тaбeлe и унoс 

пoдaтaкa 

(нумeрички, тeкстуaлни, дaтум, 

врeмe....). 

- Фoрмулe и функциje. 

- Примeнa фoрмулa зa изрaчунaвaњe 

стaтистикa. 

- Сoртирaњe и филтрирaњe пoдaтaкa. 

- Графичко представљање података. 

- Фoрмaтирaњe тaбeлe (врeднoсти и 

ћeлиja)  

- Рaчунaрствo у oблaку – дeљeнe 

тaбeлe 

(нивoи приступa, измeнe и кoмeнтaри) 

Подаци се обрађују и анализирају коришћењем 

програма за табеларне прорачуне Excel. 

Укратко описати улогу основних елемената 

радног окружења.  

Увести појмове: радна свеска, радни лист радна 

табела, ћелија (поље), ред (врста), колона и 

опсег (распон) ћелија. 

Описати поступак уноса података, водећи 

рачуна о типу података који се уноси. 

Демонстрирати све могућности форматирања 

табеле као и копирања и 

премештања садржаја ћелија, редова, колона 

или опсега.  

У поступку планирања, извршити са ученицима 

анализу података, које је потребно да садржи 

радна табела.  

Описати укратко појмове ентитет и атрибути. 

Уобичајено је да се ентитет (ученик) 

представља у једном реду (за сваког ученика по 

један ред табеле), а да се атрибути 

(карактеристике) представљају по колонама. 

Објаснити ученицима: сортирање података, 

обрада статистике (број података у серији, збир, 

аритметичка средина, 

минимум и максимум..) формуле, функције и 

филтрирање података, као и графичког приказа 

података креирања различитих типова 

графикона.  

Објаснити припрему за штампу, чување и 

дељење документа (рачунарство у облаку). 

 



2.  – разуме на које све 

начине делимо личне 

податке приликом 

коришћења интернета; 

– разуме потенцијалне 

ризике дељења личних 

података путем 

интернета, поготову 

личних података деце; 

– разуме везу између 

ризика на интернету и 

кршења права; 

– објасни појам 

„отворени подаци”; 

– објасни појам 

вештачке 

интелигенције својим 

речима; 

– наведе примере 

коришћења вештачке 

интелигенције у 

свакодневном животу; 

– објасни утицај 

вештачке 

интелигенције на 

живот човека; 

– успостави везу 

између 

отварања података и 

стварања услова за 

развој иновација и 

привреднихграна за 

које су доступни 

отворени подаци; 

Д
И

Г
И

Т
А

Л
Н

А
 П

И
С

М
Е

Н
О

С
Т

 (
4
) 

-Заштита личних података. 

-Права детета у дигиталном добу 

-Отворени подаци 

-Појам и примена вештачке 

интелигенције 

-Садашњост и будућност вештачке 

интелигенције – етичка питања 

 

Наставник треба да упозна ученике и са 

правима детета прописаним 

Конвенцијом о правима детета и појасни да се 

она односе и на дигитално окружење.  

Oсигурање безбедности ученика у дигиталном 

простору препознавањем узрасних ограничења 

за коришћење различитих сервиса на интернету. 

Увођење појма отворени подаци и појашњавање 

начине проналажења, приступања и преузимања 

са нагласком да треба навести извор са кога су 

преузети, приликом коришћења ових података. 

Сакупљање података, администрацију база 

података, анализу података дају могућност 

нових радних места. 

Описати укратко појам „машинско учење”, 

напоменути да је данас развој машинског учења 

доминанта грана у развоју вештачке 

интелигенције, где се рачунарима омогућава да 

уче без експлицитног програмирања односно да 

користе алгоритме за уочавање образаца у 

подацима, на основу чега се одређује њихово 

даље понашање. 



3. 

– унесе серију (низ) 

података; 

– изврши једноставне 

анализе низа података 

(израчуна збир, просек, 

проценте, ...); 

– графички представи 

низове података (у 

облику линијског, 

стубичастог или 

секторског дијаграма); 

– унесе табеларне 

податке или их учита 

из локалних датотека и 

сними их; 

– изврши основне 

анализе и обраде 

табеларних података 

(по врстама и по 

колонама, сортирање, 

филтрирање) 

– изврши анализе које 

укључују статистике по 

групама; 

 

Р
А

Ч
У

Н
А

Р
С

Т
В

О
 (

1
2
) 

- Прoгрaмски jeзици и oкружeњa 

пoгoдни зa aнaлизу и oбрaду пoдaтaкa 

(Jупyтeр) 

- Унoс пoдaтaкa у jeднoдимeнзиoнe 

низoвe. 

- Jeднoстaвнe aнaлизe низoвa пoдaтaкa 

пoмoћу библиoтeчких функциja 

(сaбирaњe, прoсeк, минимум, 

мaксимум, сoртирaњe, филтрирaњe). 

- Грaфичкo прeдстaвљaњe низoвa 

пoдaтaкa. 

- Унoс и прeдстaвљaњe тaбeлaрнo 

зaписaних пoдaтaкa. 

- Aнaлизe тaбeлaрнo зaписaних 

пoдaтaкa 

(нпр. прoсeк свaкe кoлoнe, минимум 

свaкe врстe, ...). 

- Oбрaдe тaбeлaрнo зaписaних пoдaтaкa 

(сoртирaњe, филтрирaњe, ...). 

- Груписaњe пoдaтaкa и oдрeђивaњe 

стaтистикa зa свaку групу. 

 

Анализу података могуће је вршити и у 

специјализованим програмским језицима и 

окружењима, као што су Jupyther/Python...  

Обрада података из програмских језика доноси 

одређене предности: 

 - сваки поступак обраде података експлицитно 

записан и лако га је поделити са другима у 

текстуалном облику, 

- лако је пронаћи готова решења и прилагодити 

их нашим потребама 

- примена постојећих анализа на нове податке 

постаје веома једноставна 

- обрада више скупова података истовремено 

Приказати поступак анализе појединачних 

колона табеле или групе колона, као и 

сортирања табеле на основу неког кључа и и 

фреквенцијску 

анализу (одређивање броја појављивања разних 

вредности у некој колони) 

 



4. 

– сарађује са осталим 

члановима групе у 

свим 

фазама пројектног 

задатка; 

– сараднички осмисли 

и 

спроведе фазе 

пројектног задатка; 

– самовреднује своју 

улогу у оквиру 

пројектног 

задатка/тима; 

– креира рачунарске 

програме који 

доприносе 

решавању пројектног 

задатка; 

– поставља резултат 

свог 

рада на Интернет ради 

дељења са другима уз 

помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу 

у 

групи при изради 

пројектног задатка и 

активности за које је 

био 

задужен. 

П
Р

О
Ј
Е

К
Т

Н
И

 З
А

Д
А

Т
А

К
 (

8
) 

- Oнлajн упитник (крeирaњe – типoви 

питaњa, дeљeњe –нивoи приступa и 

бeзбeднoст). 

- Oнлajн упитник (прикупљaњe и 

oбрaдa 

пoдaтaкa, визуaлизaциja). 

- Oтвoрeни пoдaци. 

- Инфoгрaфик. 

- Упрaвљaњe дигитaлним урeђajимa 

(прoгрaмирaњe урeђaja) 

-Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења. 

Наставник дефинише неколико тема пројектних 

задатака које погодују развијању 

међупредметних 

компетенција, подстичу иницијативу и 

креативност, функционализују раније стечена 

знања, као и формирање вредносних ставова 

ученика.  

Ученици бирају једну од понуђених тема, а 

затим, уоквиру својих тимова, самостално 

планирају фазе 

реализације, складу са расположивим временом, 

ресурсима и сложеношћу одабране теме. 

Наставник има улогу ментора. 

На крају пројеката, ученици треба да сумирају 

резултате и изведу закључке. 

Пожељно је да се главни закључци визуелно 

прикажу, у форми инфографика и презентују 

наставнику, осталим ученицима. 

1.Пројектни задатак на тему прикупљања и 

анализе података овај пројекат би било 

пожељно урадити тако што би се прикупили 

подаци (на пример, помоћу онлајн упитника), 

једноставно обрадили у 

програмима за табеларна израчунавања 

2. Пројектни задатак за тему Управљање 

дигиталним уређајима (програмирање уређаја) 

Захваљујући употреби паметних телефона у 

свакодневном животу, телефоне можемо 

користити за контролу различитих уређаја 

Ученици могу да направе апликације које 

контролишу светла, дугмад, зујалице, моторе, 

роботе, електричне уређаје и све већи спектар 

дигиталних уређаја. 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ и задаци предмета : 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 :  

1. Рад с подацима и информацијама 

2. Решавање проблема 

3. Сарадња 

4. Дигитална компетенција 

5. Одговоран однос према здрављу 

6. Компетенција за учење 

 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

–процењује значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у животном и 

радном окружењу 

–анализира опасности од неправилног 

коришћења електричних апарата и уређаја 

и познаје поступке пружања прве помоћи 

–образлаже важност енергетске 

ефикасности електричних уређаја у 

домаћинству  

–повезује професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике са 

сопственим интересовањима 

1. 

Животно 

и радно 

кружење 

6 

• Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику. 

Електрична инсталација – опасност и мере заштите. 

Примена електричних апарата и уређаја у 

домаћинству, штедња енергије и енергетска 

ефикасност. 

Професије (занимања) у области електротехнике и 

мехатронике.• Упознат са подручјима човековог рада 

и производње, занимањима и пословима у области 

машинске технике. 

 

користи доступне телекомуникационе 

уређаје и сервисе 

класификује компоненте ИКТ уређаја 

према намени 

2. 

Техничка 

и 

дигитална 

18 

• Основне компоненте ИКТ уређаја. 

Управљање процесима и стварима на даљину помоћу 

ИКТ. Основни симболи у електротехници. 

Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних 

Физика, Информатика 

и рачунарство 



процени значај управљања процесима и 

уређајима помоћу ИКТ 

црта електричне шеме правилно користећи 

симболе  

користи софтвере за симулацију рада 

електричних кола 

састави електромеханички модел и 

управља њиме помоћу интерфејса 

објасни систем производње, 

трансформације и преноса електричне 

енергије 

писменост кола. Израда и управљање електромеханичким 

моделом. 

 

анализира значај коришћења обновљивих 

извора електричне енергије; 

разликује елементе кућне електричне 

инсталације;  

повеже електрично и/или електронско коло 

према задатој шема користи мултиметар; 

ализира карактеристике електричних 

машина и повезује их са њиховом 

употребом; 

класификује електронске компоненте на 

основу намене; 

аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти;  

самостално/тимски истражује и 

осмишљава пројекат; 

креира документацију, развије и представи 

бизнис план производа; 

састави производ према осмишљеном 

решењу; 

састави и управља једноставним школским 

роботом или мехатроничким моделом;  

представи решење готовог 

производа/модела; 

процењује свој рад и рад других и 

3. 

Ресурси и 

производ

ња 

20 

Електроенергетски систем. 

Производња, трансформација и пренос електричне 

енергије. Обновљиви извори електричне енергије. 

Електроинсталациони материјал и прибор. Кућне 

електричне инсталације. 

Састављање електричних кола 

Коришћење фазног испитивача и мерење електричних 

величина мултиметром. 

Електричне машине. 

Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. 

Основни електронике. 

Рециклажа 

електронских компоненти. 

Физика, Географија 



предлаже унапређење реализованог 

пројекта. 

упореди карактеристике електричних и 

хибридних саобраћајних средстава са  

конвенционалним 

разуме значај електричних и електронских 

уређаја у саобраћајним средствима 

4. 

Саобраћај 
6 

Саобраћајна средства на електропогон – врсте и 

карактеристике. Хибридна возила. 

Електрични и електронски уређаји у саобраћајним 

средствима. 

Основи телекомуникација. 

ТиТ седми 

разред,физика 

развије и представи бизнис план 

производа; 

састави производ према осмишљеном 

решењу; 

састави и управља једноставним школским 

роботом уз примену вештачке 

интелигенције;  

представи решење готовог 

производа/модела; 

процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређење реализованог 

пројекта. 

Конструк

торско 

моделова

ње 

18 

Моделовање електричних машина и уређаја.  

Огледи са електропанелима. 

Коришћење интерфејса за управљање помоћу 

рачунара. 

Израда и коришћење једноставног школског робота 

управљаним вештачком интелигенцијом. 

Рад на пројекту: 

– израда производа/модела; 

– управљање моделом; 

– представљање производа/модела. 

Физика Информатика и 

рачунарство 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

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.  

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода.  

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Техника и технологија. 

Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, 

саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 
 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 



Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из кога ће касније развијати 

своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне 

јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину 

исхода потребно више времена и више различитих активности. Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не треба 

да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као један од извора података и информација како би развијали међупредметне 

компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и 

других извора сазнавања.  

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у односу на циљ часа, планирање активности 

ученика и наставника у односу на исходе, начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака учења 

и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће ученицима омогућити да савладају знања и вештине 

предвиђене дефинисаним исходима).  

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје 

услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за 

то не постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 

С обзиром да је настава Технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 

(две) групе, уколико одељење има више од 20 ученика. Програм наставе и учења треба остваривати на спојеним часовима. 
 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Ученици у осмом разреду долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у претходним разредима, 

као и са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих уређаја. 

 

Животно и радно окружење 

У области животно и радно окружење, обрађују се садржаји првенствено везани за електротехнику, рачунарство и 

мехатронику. Уз помоћ различитих медија потребно је, у најкраћим цртама, приказати развој ових грана технике као и њихову 

међусобну повезаност. Путем примера навести ученике да анализирају утицај развоја наведених области на савремен начин живота. 

Указати на доприносе српских научника у развоју електротехнике и телекомуникација. Правилну употребу електричних апарата и 

уређаја у домаћинству треба представити ученицима што је могуће више на практичним примерима користећи доступна наставна 

средства и мултимедије, са посебним акцентом на уштеду енергије. Објаснити разреде енергетске ефикасности електричних уређаја на 

основу којих ученик може извршити поређење електричних уређаја према ефикасности. Навести значај примене енергетски ефикасних 

уређаја са аспекта екологије и економије. Посебно анализирати могуће опасности које се могу десити приликом коришћења 

електричних апарата и уређаја и евентуалне последице у случају непридржавања упутстава за њихово коришћење. Навести поступке 



деловања приликом струјног удара. За избор наставка школовања и будућег занимања потребно је навести ученицима значај занимања 

из области електротехнике са примерима из свог животног окружења.  

Препоручени број часова за реализацију ове области је 6. 

 

Саобраћај 

Преглед карактеристика класичних саобраћајних средстава треба заокружити електронским подсистемима, као и 

конструкцијама и функцијама средстава на електрични погон и хибридних возила. Препоручује се да ученици самостално, путем 

доступних извора знања, истраже предности и недостатке возила на електрични и хибридни погон и упореде их са конвенционалним 

возилима. У ову сврху могуће је користити различите наставне методе (методу пројектне наставе, проблемску, истраживачки рад).  

Путем мултимедија приказати електрични и електронски систем код саобраћајних средстава (путничка возила, мопеди). 

Елементе система (уређаје за производњу и акумулацију електричне енергије, електропокретач, уређај за паљење радне смеше, уређаје 

за сигнализацију) повезати са претходним знањем ученика о погонским машинама (моторима). Посебно обратити пажњу на намену 

електронских уређаја (електронско убризгавање, сензори за кретање) Осврнути се и на потребу исправности ових уређаја за безбедно 

учествовање у саобраћају.  

Преношење података на даљину чини посебан сегмент саобраћаја. Потребно је ученицима приближити телекомуникациону 

технологију и указати на убрзани развој телекомуникационих система и њихов утицај на живот. У овом сегменту обрадити пренос 

информација путем аудиовизуелних средстава (радио и телевизија), мобилне телефоније, GPS система, рачунарских и бежичних 

мрежа. Према могућностима и опреми, у овом делу искористити доступне уређаје (мобилне телефоне, таблете, рачунаре) и практично 

остварити међусобну комуникацију путем њих, користећи интернет сервисе (електронску пошту, видео конференције, кратке поруке) 

или мобилне апликације (Viber, WhatsApp). 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 6. 
 

Техничка и дигитална писменост 

Упознати ученике са основним симболима и ознакама које се користе у електричним шемама и оспособити их за њихово 

цртање. Приликом реализације ове активности користити једноставне шеме. Демонстрирати рад са софтвером за симулацију рада 

електричних кола примереним узрасту и предзнањима ученика. Креирати вежбу у оквиру које ученици цртају електричну шему и 

користе рачунарску симулацију за приказ њеног функционисања. Уколико материјално-техничке могућности дозвољавају, ученици 

потом састављају електричну шему на радном столу и демонстрирају њен рад. Можете користити аналогне и дигиталне компоненте. 

Осмислити вежбе у којима ће ученици саставити и управљати електромеханичким моделима користећи ИКТ и интерфејс. 

Сложеност модела прилагодити условима и опреми са којом школа располаже. Комбиновати знања и вештине из програмирања која 

ученици поседују са појашњењем функција и начина рада појединих елемената модела. Уколико ученици раде са различитим моделима 

предвидети време за представљање појединачних решења у одељењу. 



У најкраћим цртама упознати ученике са могућностима управљања процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ-а (Internet of 

Things – интернет ствари). 

Оспособити ученике да правилно читају и тумаче карактеристике компоненти ИКТ уређаја. Демонстрирати њихов изглед и рад у 

складу са условима у школи. Осмислити активности у којима ученици самостално или групно учествују са циљем истраживања 

карактеристика нпр. рачунарских компоненти потребних за реализацију одређеног захтева/посла (играње одређене игре, рад са 

одређеним софтвером и сл.). У оквиру ове активности предвидети коришћење интернета и креирање/обликовање спецификације 

опреме од стране ученика поштујући основе пословне комуникације и e-коресподенције. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

 

Ресурси и производња 

На почетку изучавања ове области упознати ученике, на информативном нивоу, са електроенергетским системом наше земље. 

Шта га чини, које су потребе за електричном енергијом, а који потенцијали за производњу којима располажемо.  

Производњу, трансформацију и пренос електричне енергије објаснити уз помоћ мултимедије. У најкраћим цртама објаснити 

хидроелектране, термоелектране и нуклеарне електране, значај трансформисања електричне енергије у трансформаторским станицама, 

као и пренос електричне енергије далеководима и нисконапонском електричном мрежом, од произвођача до потрошача. 

Садржаје у овој области, који су директно везани за живот и дело нашег научника Николе Тесле, увек посебно истаћи и 

нагласити. 

Када је у питању производња електричне енергије, део садржаја посветити обновљивим изворима електричне енергије. Ту се пре свега 

мисли на: соларне електране, ветроелектране (аероелектране), геотермалне електране, електране на биомасу, мини хидроелектране и 

постројења за сагоревање комуналног отпада. Ове садржаје реализовати уз помоћ одговарајуће мултимедије. Са ученицима 

анализирати значај и предности производње и коришћења обновљивих извора електричне енергија са аспекта заштите животне 

средине.  

Уз помоћ узорака електроинсталационог материјала, као очигледног наставног средства, или цртежа и мултимедије, објаснити 

ученицима својства и примену елетроинсталационог материјала (проводници, изолатори, инсталационе цеви и кутије, сијалична грла и 

сијалице, прекидачи, утичнице, утикачи, осигурачи, електрично бројило, уклопни сат). 

Уз помоћ одговарајућих шема и узорака склопљених струјних кола, објаснити ученицима, основна струјна кола кућне електричне 

инсталације (струјно коло прикључнице са уземљењем, сијалице са једнополним, серијским и наизменичним прекидачем). Тражити од 

ученика да у свесци нацртају шеме поменутих струјних кола. 

Објаснити ученицима упрошћену шему и главне карактеристике трофазне електричне инсталације. При објашњавању користити 

електричну шему трофазне струје приказану на основи једног мањег стана. 

Упознавање електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се може остварити применом у различитим 

конструкцијама струјних кола. На основу стечених теоријских знања ученици, уз помоћ наставника, практично састављају струјна кола 



кућне електричне инсталације (струјно коло сијалице са једнополним, серијским и наизменичним прекидачем...). Спајање елемената 

струјних кола вршити уз помоћ пинова на монтажним испитним плочама или лемљењем. Уколико се определите за лемљење, 

ученицима демонстрирати правилну и безбедну употребу електричне лемилице. Водити рачуна да се симулација струјних кола ради 

само са напонима до 24 V.  

Искористити практичан рад ученика за демонстрацију рада универзалним мерним инструментом (мултиметром). При практичном 

раду ученици треба да користе мултиметар за мерење електричних величина. 

Уколико сте оперативним планирањем предвидели, у овом делу области можете са ученицима урадити симулацију струјних кола 

уз помоћ бесплатних рачунарских програма намењених за ту сврху. 

У најкраћим цртама упознати ученике са електричним машинама једносмерне и наизменичне струје, врстама и главним деловима. 

Излагање поткрепити моделима електромотора. 

Упознавање ученика са електротехничким апаратима и уређајима у домаћинству урадити уз помоћ мултимедије, слика или 

модела (пресека појединих кућних апарата и уређаја). Објаснити главне делове, принцип рада и начин одржавања најкоришћенијих 

електротермичких (решо, штедњак, пегла, грејалице, бојлер ...),  електромеханички (усисивач, миксер, соковник, фрижидер, замрзивач, 

клима уређај ...) и комбинованих апарата и уређаја (фен за косу, ТА пећ, машина за прање веша, машина за прање судова ...). Овај део 

наставне области се може искористити за израду мултимедијалне презентације, тако што ће сваки ученик на истој приказати и 

презентовати по један уређај у домаћинству.  

У оквиру електронике, кроз примере практичне примене, упознати ученике са основама на којима се заснива рад дигиталне 

технологије. Уз практични приказ, упознати ученике са основним електронским елементима (отпорници, кондензатори, завојнице, 

диоде, транзистори, интегрисана кола ...). Најавити коришћење електронских елемената у оквиру практичног рада у следећој области 

Конструкторско моделовање. 

На крају ове области упознати ученике са могућношћу и значајем рециклаже електронских компоненти са еколошког и 

економског аспекта. 

Ову област реализовати у тесној корелацији са наставним садржајима физике, посебно са аспекта закона електротехнике на 

којима су засновани разни уређаји на електротермичком, електромеханичком дејству електричне струје. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 

 

Конструкторско моделовање 

Ова област је сложенија јер се у њој по вертикали повезују садржаји како претходних разреда тако и осмог разреда. У овом делу 

програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и вештине кроз моделовање електричних машина и уређаја. 

То је неопходно пошто се та знања и вештине појављују и у реализацији делова пројекта. 

У овом разреду треба заокружити целину о обновљивим изворима енергије. С обзиром да је у претходним разредима било речи 

о механичким и топлотним  претварачима енергије у осмом разреду тежиште је на електричној енергији. Моделе који користе 



обновљиве изворе енергије ученици могу моделовати на различите начине. Један од начина је извођење огледа са електропанелима. У 

ту сврху довољно је радити на мањој плочи електропанела и помоћу мултиметара (унимера) мерити промене у зависности од количине 

светла. У оквиру пројекта могуће је израдити модел ветрогенератора. 

Са интeрфејсом ученици су се упознали на нивоу „црне кутије“ (black box). Практично приказати како функционише интерфејс 

да би, у каснијој фази, могли применити стечена знања на неком пројекту. Ученике треба упознати са основним деловима интeрфејса: 

напајање, улази и излази.  

 Ученици треба да разликују роботе управљане вештачком интелигенцијом (ВИ) наспрам робота управљаних једноставним 

аутоматским системима и да познају њихове типичне функције и способности. Идеје треба развити кроз дискусију, истраживање и 

симулацију, а уколико материјално-техничке могућности дозвољавају и развити модел решења проблема из реалног света коришћењем 

робота управљаним ВИ. Реализацију ове целине започети дискусијом са ученицима о роботима које су видели на вестима, медијима 

или можда уживо. Навести карактеристичне способности ових робота: препознавање специфичних објеката или лица, самостална 

навигација око објеката, класификација и разликовање објеката, разумевање и репродукција људског говора, препознавање и приказ 

емоција и импровизација у неочекиваним ситуацијама. Упутити ученике да роботе управљане ВИ могу препознати на основу следећих 

критеријума: (1) могућност опажања света око себе, (2) анализа и организација података прикупљених опажањем, (3) разуме и доноси 

самосталне одлуке на основу података. Пошто роботи управљани ВИ за опажање света око себе користе сензоре, ученици се могу 

организовати у парове или групе како би самостално путем Интернета истражили сензоре који се уобичајено користе у роботици. 

Уколико постоје материјално-техничке могућности, организовати демонстрацију рада робота управљаног ВИ или симулирати његов 

рада на рачунару путем одговарајућег софтвера. 

С обзиром да је програм модуларног типа оставља се могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, 

интересовања како би се определили за неке од понуђених могућности: израда модела електричних машина и уређаја, аутоматских 

система, робота, електронских склопова и модела који користе обновљиве изворе енергије. Садржаје треба реализовати кроз ученичке 

пројекте, од графичког представљања замисли, преко планирања, извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредновања. 

Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва - oд идеје 

до реализације. Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, самостално проналазе информације о условима, 

потребама и начину реализације производа/модела користећи ИКТ, израђују производ /модел, поштујући принципе економичног 

искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду. 

У пројект се може укључити и више ученика (тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње 

одлуче. 

Када је пројекат реализован, ученици представљају резултате до којих су дошли. При томе треба омогућити да се самопроценом 

сопственог рада и рада других на основу постављених критеријума развије размена ставова и мишљења. Да би унапредили процес 

рада на пројекту треба подстицати употребу електронске коресподенције. Исто тако треба реализовати активности које се односе на 

одређивање оквирне цене трошкова и вредност израђеног модела приликом представљања производа/модела. 



Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.  

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност и др).  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу 

да прате напредак у учењу. На тај начин ученици ће бити подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како га 

унапредити. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са 

ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци предмета :Да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да развијају способности за опажање квалитета свих ликовних елемената,да користе 

различите технике и материјале,развијање моторичких способности ученика,способности визуелног памћења и повезивањаосновних 

својстава традиционалне,модерне и савремене уметности 

Компетенције које развија :Ученици треба да се:оспособе и опажају и представљају-слободне композиције,визуелне 

метафорике,контрасте,јединства и доминанте у простору,фантастике кроз образовне стандарде:  

Oсновног нивоа,ЛК.1.1.1-1.3.4 

Средњег нивоа-од 2.1.1 до 2.3.1. 

Напредног нивоа-од3.1.1 до 3.3.3 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

ПО ЗАВРШЕТКУ РАЗРЕДА УЧЕНИК ЋЕ 

БИТИ У СТАЊУ: 

-Бира одговарајући 

прибор,материјал,технику,уређај и 

апликативни програм за изражавање 

идеја,имагинације,емоција,ставова и порука 

-корист разноврсне податке и информације 

-примењује знања о елементима слободног 

компоновања,визуелне 

комуникације,контраста,доминанте,фантаст

ике у стваралачком животу 

-реализује једноставне ликовне 

пројекте,самостално и у сарадњи са 

другима 

-дискутује о својим и радовима других 

ученика аргументовано и уважавајући 

1.КОМПОЗИЦ

ИЈА 

  

 

 

2РИТАМ,ГРА

ДАЦИЈА,КОН

ТРАСТ  
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНА ПРИНЦИПА СЛОБОДНОГ  

КОМПОНОВАЊА(Простор и пропорције-

ергономија,перспектива) 

 

 

Примена принципа ритма у ликовној 

уметности-

репетиција,градација,варијација,алтернација,ра

дијација 

-градације светлости 

-контраста као различитости ликовних 

елемената-

линије,облици,боје,текстуре,светлине као и 

њихове одлике 

 

 

СВИ НАСТАВНИ 

ПТРЕДМЕТИ 

 

 

 

СВИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



различита мишљења 

-прави презентације 

-тумаши садсржаје уметничких дела 

-разговара о значају културне баштине за 

лични развој и очување културног 

индентитета земље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.ПРОСТОР 

И 

КОМПОЗИЦИ

ЈА 

 

          

 

  

4.КОМПОНО

ВАЊЕ И 

ФАНТАСТИК

А 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.СЛОБОДНО 

КОМПОНОВ

АЊЕ 

 

 

 

 

 

 

6.КОМУНИК

АЦИЈА 
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Приказивање простора,2-д,3-

д,простор,облици,полиперспектива,доминанта,

динамизам 

-приказивање перспективе као начина 

приказивања предмета у простору са одређеног 

положаја посматрача  

 

 

Примена принципа приказивања реалних 

облика у нереалним односима,њиховим 

комбиновањем на креативан и неуобичајен 

начин,какав не постоји у реалности 

-слободно компоновање и фантастика-

стилизовани и апстрактни облици у 

неодређеном простору у коме све лебди и креће 

се у различитим правцима 

 Принципи приказивања 

апстракције,геометризације и транспозиције 

 

 

-експресије-изражајна емоционалност као и у 

контрастном и снажном колориту 

-акционо сликарство-правац у уметности који 

нагласак ставља на покрету који слици даје 

спонтаност-прскањем,накапавањем,цеђењем 

боје или снажни и широки потези четке којом 

се наноси боја на подлогу 

  

 

Принципи приказивања визуелног 

споразумевања и метафорике кроз социолошко 

деловање 

СВИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

 

 

 

СВИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

СВИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 



 

 

 

 

7.НАСЛЕЂЕ     
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знакова,симбола,хералдике,персонификације,а

легорије 

  

 

-Значај и појам културне баштине 

-Заштита и обнова културног и уметничког 

наслеђа 

-Промоција културног наслеђа 

-Истраживање уметности-уметник и 

креативност,шта су креативност и инвенција                                                                                     

 

 

 

 

СВИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

Начин остваривања програма: 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

Пожељно је да на почетку године наставник укаже на то где се знања о елементима и принципима компоновања примењују. Ова 

знања су неопходна ученицима који уписују уметничке школе и одређене профиле у стручним школама (техничар за обликовање 

графичких производа, фотограф, типограф, архитектонски техничар, техничар за пејзажну архитектуру, техничар за обликовање 

намештаја и ентеријера, цвећар, златар, електротехничар мултимедија, дизајнер одеће, дизајнер текстила, дизајнер производа од коже, 

техничар–моделар коже, декоратер зидних површина, аранжер у трговини, посластичар, мушки фризер, женски фризер, сценски 

маскер и власуљар...). Сви ученици могу да примене принципе компоновања приликом креирања презентација, фотографија, видео 

записа..., реализовања ликовних пројеката, уређења животног и радног простора, смишљања одевне комбинације... 

На очигледним примерима из свакодневног живота и уметности потребно је објаснити принципе: ритам, контраст, доминанту, 

градацију, равнотежу, јединство и хармонију. Начин остваривања бира наставник. Могуће је кратко објаснити све принципе на једном 

часу (уз презентацију), па у току године постепено, кроз разговор и разноврсне проблемске задатке, омогућити услове да ученици 

развијају знања у складу са својим потребама, интересовањима и способностима. Могуће је и разматрати у току године један по један 

принцип (почев од оних који су ученицима непознати), па на крају школске године сумирати научено. 

Заинтересованим и напредним ученицима се може указати на то да, осим наведених, постоје и други принципи. На пример, у 

фотографији је важан принцип трећина (rule of thirds), у графичком дизајну принцип беле позадине (white space)... Ученицима који 

желе да науче више потребно је дати смернице за истраживање на интернету (адресе или кључне речи) и договорити са сваким 

учеником пројектни задатак који ће радити самостално, код куће. 

Када је реч о простору и пропорцијама, најважније је прво указати на значај ергономије за здравље ученика. Пример је дизајн 

радног стола и столице, који треба да омогући правилно држање тела приликом учења и рада на рачунару. Затим се може разговарати о 



дизајну ентеријера и индустријском дизајну (на пример, о дизајну аутомобила), о архитектури, скулптури у пленеру, приказивању 

простора на дводимензионалној подлози и перспективи... Заинтересованим ученицима се може указати на златни пресек. 

Да би се обезбедила мотивација и развијала компетенција за учење, неопходно је објаснити зашто и како се уче одабрани 

садржаји. На пример, ако наставник тражи од ученика да нацртају простор и објекте у перспективи, потребно је да укаже на то да 

ученици на тај начин развијају визуелно опажање и памћење, што им је неопходно у бројним животним ситуацијама (за процењивање 

ситуација, доношење одлука, решавање проблема...). Аналитичко посматрање природе, окружења и уметничких дела није довољно, 

визуелно опажање и памћење се неће довољно развијати без практичног рада (ликовни задаци су уједно и начин да ученик провери у 

којој мери је развио визуелно опажање и памћење). Може се разговарати и о томе како данас доживљавамо приказивање 

тродимензионалног простора на дводимензионалној подлози. Обрнута, вертикална и семантичка перспектива могу деловати 

незанимљиво или збунити савременог посматрача. С друге стране, полиперспектива може бити занимљива савременом посматрачу 

иако, такође, не приказује објекте онако како их видимо у стварности. Као пример приказивања простора наставник може да покаже и 

3Д мурале (оптичке илузије), који могу у потпуности да промене амбијент мањих и слабо осветљених просторија или да значајно 

измене изглед старих фасада (примери се могу наћи на адреси: https://artofjohnpugh.com). Када је реч о пропорцијама главе и тела, може 

се указати на примену знања приликом шминкања и смишљања одевне комбинације, на различите облике лица и пропорције, на то 

како се бојом, линијама и валером неки делови лица могу визуелно смањити или истаћи. Боје и кројеви одеће могу утицати на то да 

неки делови тела визуелно делују шире или уже, краће или дуже... Такође, простор (димензије, дизајн ентеријера и осветљење) утиче 

на општи утисак. Може се разговарати и о опажању боја у зависности од врсте осветљења (бела светлост у распону од 2700 до 6500 

Келвина), јер за ученике није важно да приликом бирања сијалица за стан, собу, радни простор... мисле само о потрошњи енергије и 

јачини светла, већ и о боји светла, а која утиче на расположење, учење, доношење одлука... Као пример може послужити боја светла 

која се користи у маркетима да би храна деловала свеже. Затим, ако је ученик изложио на зиду свој ликовни рад, постер или 

репродукцију уметничког дела, та слика ће другачије изгледати у зависности од избора сијалице (као и сви други објекти у 

просторији)... 

Ученици се додатно могу мотивисати задацима који су њима занимљиви, а развијају стваралачко мишљење: трансформација 

облика (у апликативном програму: morphing), превођење информација из једне форме у другу (на пример, превођење музичке 

композиције у ликовну), повезивање реалних облика и нереалних односа, креирање илузија... Да би се утврдило које активности 

мотивишу ученике неопходно је континуирано испитивање праксе, јер оно што мотивише једну генерацију/одељење/ученика не 

мотивише нужно све ученике. 

НАСЛЕЂЕ 

Циљ учења ове теме је развијање позитивног става према светској и националној културној баштини. Као полазна основа треба 

да послужи неки феномен, актуелна тема или догађај. На пример, катедралу Нотр Дам у Паризу је у великој мери оштетио пожар у 

априлу 2019. године. Ова несрећа није потресла само француски народ већ и велики број људи широм света, што је повод за 

разматрање више важних тема. Једна од значајних тема је промоција наслеђа. Катедрала Нотр Дам је у својој дугој историји више пута 



била потпуно запуштена (нарочито у 16. веку). Током Француске револуције је демолирана, јер је народ није доживљавао као вредно 

наслеђе, већ као симбол богатства и моћи високог свештенства. Захваљујући роману Богородичина црква у Паризу (код нас: Звонар 

Богородичне цркве) Виктора Игоа, који је постао популаран одмах по објављивању, катедрала је обновљена. Пишчева намера је била да 

скрене пажњу француској јавности на значај националног наслеђа, међутим, роман је доживео светску славу, као и катедрала. По 

роману су нацртане бројне илустрације и стрипови, снимљени филмови, серије и анимирани филмови, креиране позоришне представе, 

мјузикли... У игрици Assassin’s Creed Unity из 2014. године катедрала је верно приказана до детаља. Унеско је уврстио катедралу на 

листу светске културне баштине и она је и званично призната као наслеђе значајно за човечанство. Ученици треба да знају да је веома 

тешко прикупити новац за заштиту и обнову наслеђа. Катедрала је и у 21. веку пропадала упркос својој слави и годишњој посети од 

преко 13 милиона људи из целог света. Највише новца за обнову је уложено онда када је велики број људи осетио снажну емотивну 

повезаност са катедралом (непосредно по објављивању Игоовог романа и непосредно после пожара)... Ученици могу да истраже који 

споменици културе у нашој земљи се налазе на листи светске културне баштине, а који не (иако су изузетно значајни), као и да заједно 

размотре шта за њих значе споменици културе у нашој земљи, како би као појединци и као заједница могли да допринесу промоцији 

наслеђа. На пример, изузетно значајан праисторијски локалитет Винча (Бело брдо) је озбиљно угрожен подземним водама, али није 

добио међународну помоћ за заштиту, нити је прикупљено довољно средстава да се до краја истражи и уреди за посетиоце. 

Катедрала Нотр Дам може да буде основ за разматрање још једне важне теме, начина на који се наслеђе штити и обнавља. Иако 

се у јавности говори о рестаурацији катедрале, она је током векова само делимично рестаурирана, а делимично је обнављана тако што 

су јој додавани модерни елементи, па је Виктор Иго катедралу описао као химеру. После пожара, француска влада је расписала 

конкурс за идејно решење катедрале, што је подстакло још бурних реакција јавности. Јавност је подељена на оне који желе да се верно 

реконструише последњи изглед катедрале и на оне који сматрају да је боље катедрали дати савременији изглед (јер је катедрала на тај 

начин била и грађена и обнављана током векова). Као супротност катедрали може се навести пример обновљене средњовековне 

тврђаве Голубац или манастирског комплекса Манaсија, којима нису додавани модерни архитектонски украси. Ученици могу да 

дискутују о томе да ли би се вредност културног споменика умањила уколико би се приликом обнове изменио његов првобитни изглед, 

као и о јединству стила, могу да ураде идејна решења за уређење простора око неког значајног споменика или места културе у нашој 

земљи... Такође, потребно је поменути 3Д скенирање и штампање, технологију која у великој мери може да помогне приликом 

истраживања и обнове културног наслеђа. 

Када се планира учење о уметницима и њиховим делима, важно је смислено одредити циљ учења одабраног садржаја. На 

пример, није смислено да ученици уче о импресионизму зато да би упамтили податке (када је правац настао, шта је био повод за 

настанак правца, ко су представници, која су њихова најзначајнија дела), јер ти подаци за ученике немају значаја, неприменљиви су и 

ученици их брзо заборављају. Уместо тога, може се говорити о томе шта је креативност, а шта иновативност, колико је за ученике 

значајно да развијају стваралачко мишљење (које им је неопходно у бројним животним ситуацијама), као и о томе да иновативне идеје 

и остварења понекад неће одмах бити прихваћени. Као пример се може навести прича о непријатељској реакцији критичара, неких 

колега и публике када су први пут видели радове импресиониста и о увредама упућених уметницима. Ученицима се могу показати 



најпознатија дела импресиониста и поставити питање да ли та дела у њима изазивају презир, бес, мржњу... и зашто (да или не), као и 

шта мисле, зашто је јавност у 19. веку тако негативно реаговала на иновације. Ученици могу да упореде једно дело уметника који је био 

цењен у то време (на пример, Енгр) и дела импресиониста, да покушају сами да открију шта је тачно скандализовало публику. Затим се 

може нешто рећи о Салону, о томе како је отварање изложбе био значајан друштвени догађај који је окупљао виђене људе и обичне 

грађане, о стандардима које је поставила државна Школа лепих уметности (École des Beaux-Arts) и очекивањима публике тог времена. 

Може се разговарати и о томе на који начин ученици прихватају оштру критику или увреде, а на који начин су реаговали уметници 

који су касније постали славни, као и како би могли пристојно да кажу да им се неко дело не свиђа. Такође, може се разговарати и о 

томе зашто и данас неки људи мрзе, на пример, Реноара и објављују на интернету чланке против његових дела... На исти начин се може 

приступити и свим другим садржајима које наставник одабере. На пример, ако је фокус на томе како ученици могу да пронађу 

подстицај за стварање, као пример се могу показати дела настала под утицајем афричке уметности... Потребно је разговарати и о томе 

шта за ученике значи оригиналност, колико је оригиналност важна, у којој мери можемо да будемо оригинални, у којим случајевима је 

оригиналност позитивно прихваћена, а у којим не. Такође, шта је у уметности омаж, а шта плагијат... Свака одабрана тема за разговор 

може да буде и повод за истраживање и стварање. 

Наставник треба повремено да прати како се развијају нове образовне технологије. На пример, америчка 

компанија Triseum развија образовне игрице помоћу којих ученици и студенти могу да уче о уметницима и уметничким делима 

истовремено развијајући компетенције (називи првих игрица су: ARTé: Mecenas, ARTé: Lumiere, ARTé: Hemut). 

КОМУНИКАЦИЈА 

Декодирање слике се односи на тумачење слике у најширем значењу (теме и мотиви у уметничким делима, пропагандне поруке, 

пиктограми, симболика боје...). Ови садржаји се повезују са одговарајућим садржајима других тема. Према процени наставника, могуће 

планирати и тумачење сложенијих знака, истраживање порекла, значења и развоја познатих логотипа (Gamecube, Toblerone, Amazon, 

Pepsi...) или знака који су ученицима мање познати (амблеми војске РС, илирски грбовници, одликовања...). Наставник може да понуди 

ученицима да одаберу знаке о којима ће се разговарати на часу (и који ће послужити као подстицај за креирање оригиналног знака) или 

да сам направи избор, а у складу са знањима која су ученици стекли до осмог разреда. 

Остали предложени садржаји се односе на предлоге пројеката. Ученицима је потребно понудити мотивационе садржаје и 

могућност да одаберу пројекте који их занимају. Пројекти могу да се планирају и остварују на различите начине. Један од могућих 

начина је да ученици самостално, у паровима или тимовима одрже час својим вршњацима. Наставник треба да постави захтев да тај час 

буде занимљив, да „наставник“ заинтересује вршњаке за тему, да припреми кратку презентацију и питања која подстичу на 

размишљање и разговор, на даље истраживање... Налози за ученике не треба да буду презахтевни, али не треба ни да се сведу на 

забаву. На пример, један тимски пројекат може да обухвати истраживање европске моде у периоду од почетка двадесетог века до 

Првог светског рата и нацрт свечане одеће (превођење неких карактеристичних елемената у савремену одећу). Истовремено, од 

ученика се може тражити да креирају кратку презентацију о духу тог времена (начину живота, архитектури, намештају, познатим 

уметницима и уметничким делима...). Други тимови могу да раде исти пројекат, али да истражују неко друго време или да истражују 



другу тему и реализују другачији рад (на пример, прилог за школски часопис). Ако ученици желе да сазнају више о стрипу, као 

мотивациони садржај може се понудити прича о популарности стрипа данас, филмовима снимљеним према стриповима, о основним 

карактеристикама америчке, јапанске и француско-белгијске школе, о српском стрипу, апликативним програмима за цртање стрипова... 

Ученици могу да осмисле карактер/карактере и да нацртају траку или таблу стрипа (за стрип у наставцима). Уколико их занимају 

графити и мурали, може се указати на интернет страницу Google Street Art project, где се могу видети највреднији графити и мурали 

широм света, на бесплатне апликативне програме за креирање графита, а ученици могу индивидуално или тимски да планирају 

пројекте (да фотографишу зид у свом месту, да креирају неколико скица за графит/мурал, да одабрану скицу пренесу на већи формат 

натрон папира...). Такође, одељење може да се договори да сви заједно раде на једном пројекту. На пример, да сниме документарни 

филм о свом школском животу у последњем разреду основне школе. Затим, један део школског простора може у потпуности да 

промени изглед за потребе школских прослава помоћу интерактивних инсталација (наставник може пронаћи идеје за пројекат и 

мотивационе садржаје ако у претраживач унесе: Interactive Art Installations, Nike Flyknit Collective installation, Jelly Swarm by Tangible 

Interaction, Scattered Crowd by William Forsythe, Patrick Nadeau Rainforest installation)... 

  



Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљ и задаци предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања 

из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

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. 

часова 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
Корелација 

– примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и 

интензитета у самосталном 

вежбању; 

– сврсисходно користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим ситуацијама; 

– упоређује и анализира 

сопствене резултате са тестирања 

уз помоћ наставника са 

вредностима за свој узраст; 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

 

 

 

 

8 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

Физика; 

Математика; 

Српски језик 

и 

књижевност 

– примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима; 

– развија своје моторичке 

способности применом вежбања 

 

 

 

 

 

 

АТЛЕТИКА 

 

 

 

14 

Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање – припрема за 

крос. 

Техника штафетног трчања 

Географија; 

Физика; 

Математика; 

Српски језик 



из атлетике; 

– одржава равнотежу у 

различитим кретањима, изводи 

ротације тела; 

– примени вежбања из 

гимнастике за развој моторичких 

способности; 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

 

 

 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис. 

и 

књижевност 

 

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

 

 

16 

Вежбе и комбинације вежби 

карактеристичних за поједине 

справе: 

Тло; Прескок; Греда 

Физика; 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

– примени достигнути ниво 

усвојене технике кретања у игри, 

спорту и свакодневном животу; 

– изведе елементе одбојкашке 

технике; изведе елементе технике 

футсала; 

– примени основна правила 

одбојке; примени основна 

правила футсала; 

– користи елементе технике у 

игри; 

– примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

– учествује на такмичењима 

између одељења; 

 

 

 

 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 

 

ОДБОЈКА  

 

 

14 

 

Основни елементи технике, 

тактике и правила игре. 

Игра уз примену правила. 

 

Физика; 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

КОШАРКА 

 

10 

 

Основни елементи технике, 

тактике и правила игре. 

Игра уз примену правила. 

 

Физика; 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

 

ФУТСАЛ 

 

 

 

20 

 

 

Основни елементи технике, 

тактике и правила игре. 

Игра уз примену правила. 

 

Физика; 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

 

РУКОМЕТ 

 

 

10 

Основни елементи технике, 

тактике и правила игре. 

Игра уз примену правила. 

 

Физика; 

Српски језик 

и 

књижевност 

– изведе кретања у различитом 

ритму; 

– игра народно коло; 

– изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других 

култура; 

– изведе кретања, вежбе и саставе 

уз музичку пратњу; 

 

 

 

 

ПЛЕС И РИТМИКА 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. 

Енглески валцер. 

 

Музичка 

култура; 

Физика; 

Српски језик 

и 

књижевност 



– вреднује утицај примењених 

вежби на организам; 

– процени ниво сопствене дневне 

физичке активности; 

– користи различите вежбе за 

побољшање својих физичких 

способности; 

– процени последице недовољне 

физичке активности; 

 

 

 

 

ПОЛИГОНИ 

 

 

 

 

5 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима. 

Физика; 

Српски језик 

и 

књижевност 

– примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње; 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

– примени и поштује правила 

игара у складу са етичким 

нормама; 

– примерено се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима; 

– решава конфликте на 

друштвено прихватљив начин; 

– пронађе и користи различите 

изворе информација за 

упознавање са разноврсним 

облицима физичких и спортско-

рекративних активности; 

– прихвати победу и пораз; 

– уважи различите спортове без 

обзира на лично интересовање; 

– примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

Физичко вежбање и 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 Основна подела вежби. 

Функција скелетно-мишићног 

система. 

Основна правила одбојке и 

футсала. 

Понашање према судији, 

играчима супротне и сопствене 

екипе. 

Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у вежбању. 

Облици насиља у физичком 

васпитању и спорту. 

Навијање, победа, пораз 

решавање спорних ситуација. 

Информације из области 

физичког васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији сналажења 

у ванредним ситуацијама. 

Значај вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе. 

Повезаност физичког вежбања и 

естетике. 

Биологија 



ситуацијама; 

– повеже значај вежбања за 

одређене професије; 

– вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; 

– подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

Породица и вежбање. 

Планирање вежбања. 

 

– повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 

здравље; 

– коригује дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама; 

– користи здраве намирнице у 

исхрани; 

– разликује корисне и штетне 

додатке исхрани; 

– примењује здравствено-

хигијенске мере у вежбању; 

– правилно реагује и пружи 

основну прву помоћ приликом 

повреда; 

– чува животну средину током 

вежбања; 

– препозна последице 

конзумирања дувана, алкохола и 

штетних енергетских напитака; 

– води рачуна о репродуктивним 

огранима приликом вежбања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено васпитање 

 Утицај аеробног вежбања 

(ходања, трчања и др.) на 

кардио-респираторни систем. 

Здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа и 

градивних материја (протеини и 

беланчевине) у исхрани. 

Подела енергетских напитака и 

последице њиховог прекомерног 

конзумирања. 

Прва помоћ након површинских 

повреда (посекотина и 

одеротина). 

Вежбање у различитим 

временским условима. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана 

и алкохола. 

Додаци исхрани – суплементи. 

Вежбање и менструални циклус. 

Значај заштите репродуктивних 

органа приликом вежбања. 

Биологија 

 

Начин остваривања програма :  Програм се реализује у школском дворишту и у учионици. 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : грађанско васпитање 

Циљ и задаци предмета :  подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика осмог разреда основне школе. Програм 

пружа ученицима могућност за активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и 

вредностима кроз практично деловање. 

Компетенције које развија : одговорно учешће у демократском друштву; естетичка компетенција; комуникација; одговоран однос 

према околини; решавање проблема;сарадња; дигитална компетенција. 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

 

– изрази осећај љубави и поноса према својој домовини 

на начин који никога не угрожава; 

– образложи зашто су понашања која се могу описати 

као ксенофобија, расизам, антисемитизам, 

антициганизам облици дискриминације и кршења 

људских права; 

– наведе примере повезаности различитих култура у 

једној заједници и образложи потребу интеркултуралног 

дијалога за квалитетан живот свих чланова те заједнице; 

– покаже интересовање за упознавање различитих 

култура; 

– наведе права која националне мањине у Србији по 

Уставу имају; 

– разликује појмове пол и род и препознаје родне 

стереотипе; 

– уочава у рекламама, филмовима, књигама, изрекама, 

стриповима и другим продуктима културе на који начин 

се преносе родни обрасци; 

– указује на примере родне равноправности и 

неравноправности у ситуацијама из свакодневног 

живота; 

– дискутује о значају уважавања родне перспективе 

 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Заједница 

припадника 

различитих 

културних група 
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Припадност држави и нацији 

Обесправљивање и угрожавање слободе 

људи. 

Заједница различитих културних група 

Пол и род 

Родна перспектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

географија 

Информтаика  

Историја 

Ликовна култура 

Српски  језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приликом доношења одлука значајних за једну 

заједницу; 

– наведе неколико привремених позитивних мера за 

постизање родне равноправности и аргументе за њихову 

примену; 

– препозна у понашању особе карактеристике насилника 

и жртве; 

– наведе могуће начине реаговања у ситуацији сусрета 

са насилником; 

– наведе основне функције медија и образложи зашто је 

важно да постоје кодекс новинара и кодекс деца и 

медији; 

– образложи значај слободе медија за развој 

демократије; 

– у медијима проналази примере предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције по различитим основама 

и критички их анализира; 

– препозна механизме манипулације медија и утицај 

медија на сопствено мишљење и деловање; 

– проналази и користи информације из различитих 

извора, критички их разматра и вреднује; 

– препозна пример злоупотребе деце у медијима; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, комуницира 

на конструктиван начин; 

– учествује у припреми, реализацији и евалуацији 

кратког филма, 

– учествује у избору садржаја и начина рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСК

О 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равноправно

ст 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Медији 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности 

грађанског 

друштва 
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Родна равноправност 

Родно засновано насиље 

 

 

 

 

 

 

 

Медији 

Медијска писменост 

 

 

 

 

 

 

Снимање кратког филма о 

вредностима грађанског друштва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

географија 

Информтаика  

Историја 

Ликовна култура 

Српски  језик 

 



Начин остваривања програма :  

Изборни програм Грађанско васпитање за осми разред организован је, као и претходни програми, по моделу спирале, што значи да 

су садржаји дати у исте четири области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Грађански активизам), 

али се они проширују и продубљују, а исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, даље развијају. По свом садржају ово је 

најзахтевнији програм, који се ослања на исходе у програмима Грађанског васпитања за претходне разреде, на исходе из програма 

обавезних предмета, као и на ваншколско искуство ученика који на крају основне школе имају све сложеније социјалне релације. 

У програму су наведени садржаји које наставник, као и у претходним разредима, може да допуњује, проширује и мења према 

конкретним потребама и плану сопственог рада, али увек имајући у виду исходе које треба остварити. Они су тако дати да одговарају 

узрасту ученика, да буду мерљиви и проверљиви, односно да наставник, пратећи активности ученика, може лако да утврди да ли их 

они достижу и у којој мери. Најчешће су исходи дати на нивоу примене, што значи да се знање и разумевање подразумевају, јер без 

тога нема примене. Такав приступ одговара концепту Грађанског васпитања од кога се очекује да код ученика развија конативну, 

вољну компоненту, која долази до изражаја у понашању. Редослед наведених исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја 

за постизање општег циља предмета и развој међупредметних компетенција. Између исхода постоји повезаност. Достизање једног 

исхода доприноси достизању других исхода. Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-

васпитног рада, током дужег временског периода, што се препознаје у томе да се неки исходи у истој или сличној формулацији налазе 

у програмима и за претходне разреде, али се очекује да постоји напредак у квалитету. На пример, исход ученик ће бити у стању да 

износи свој став заснован на аргументима подстиче се током више разреда, а очекује се да је квалитет аргумената све бољи. 

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 обавезним предметима, ваннаставним активностима и уопште етосом школе. Најјача веза је са предметима 

Историја и Српски језик и књижевност, јер имају садржаје који се односе на појаве као што су мултикултуралност, ксенофобија, 

расизам, антисемитизам, антициганизам, родно засновано насиље. Поред ова два предмета, веза се може направити и са Биологијом, 

чији програм за осми разред, у оквиру теме Човек и здравље, предвиђа да се ученици баве питањима родног и полног идентитета, 

наравно у контексту хормонских активности и индивидуалне генетичке варијабилности што се природно надовезује на садржај овог 

програма у делу Родна (не)равноправност. 

У процесу планирања наставе и учења наставник се, превасходно, руководи исходима које ученици треба да достигну. Приликом 

осмишљавања активности, како наставника тако и ученика, треба имати у виду да се свака од њих може вишеструко користити. На 

пример, у оквиру многих активности на различитим садржајима могућ је допринос достизању исхода који се односе на комуникацију, 

осетљивост за различитост, емпатију. То значи да за такве исходе нису потребни посебни садржаји, активности и часови. Њихово 

остваривање одвија се постепено и спонтано са тенденцијом да ученици аутентично развијају пожељне облике понашања. 

У оквиру прве области ученици проширују своја знања у вези са правима, са фокусом на угрожавање слободе људи. Кључни 

појмови ове области су ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам. С обзиром на узраст ученика и знања која су стекли у 

оквиру Грађанског васпитања, проучавајући историју, читајући књижевна дела и гледајући филмове, ученици могу самостално да 



проналазе примере тих појава и о њима критички да расправљају. Ове појаве се могу посматрати са становишта некад и сад и локално и 

глобално, чиме се добија целовитост увида. Рад у оквиру ове области захтева посебну пажњу наставника, јер у групи могу бити 

ученици који имају лично непријатно искуство по том питању, или га има неко у њиховој породици. За такве осетљиве теме погодне су 

радионице, и то посебно драмске, које пружају заштиту учесницима, јер се кроз играње улога слободније исказују мисли и осећања. 

У оквиру ове области налази се и садржај значајан за одговоран живот у демократском друштву, који се односи на живот у 

заједници културно различитих група, каква је свакако наша држава, а заправо и читав свет. Од ученика се очекује да уочавају разлику 

између мултикултуралности и интеркултуралности, као и да се залажу за интеркултурни дијалог као најбољи начин развоја поштовања 

различитих култура и квалитета заједничког живота. 

За другу област изабран је садржај који одговара завршном разреду основне школе, иако се неки аспекти родне перспективе налазе 

и у програмима Грађанског васпитања за претходне разреде. Осим разликовања пола и рода, од ученика се очекује да доводе у везу 

питања родне перпективе са квалитетом живота свих људи у једној заједници. Родна равноправност је заправо прича о једнаким 

могућностима за све, а ради развоја друштва. Активности треба фокусирати на идентификацију препрека родној равноправности и на 

очекивања у будућности – шта за њено постизање треба да уради држава, а шта организације цивилног друштва и сами појединци. 

Овде се, такође, тематика може сагледати из перспективе некад и сад и локално и глобално. Ученицима су доступни бројни подаци који 

недвосмислено показују какво је стање када је у питању родна равноправност, код нас и у свету. 

Посебну пажњу захтева рад на истраживању о родно заснованом насиљу. Иако се подразумева да и мушкарац и жена могу бити 

жртве таквог насиља, ученици ће врло лако, на основу статистичких података, схватити да је угроженост жена значајно већа. Садржај 

предвиђа да се о овој теми говори са становишта неравнотеже моћи, што насилник користи да би наудио жртви. Ученици могу 

дискутовати и о овој теми и самостално проналазити примере из историје, свакодневног живота, књижевности, филмова, где се 

препознаје неравнотежа моћи и њена злоупотреба. Како у групи могу бити ученици који су жртве или сведоци таквог насиља, 

неопходна је пуна пажња наставника у вођењу активности. Важан очекивани исход рада у овој области јесте да ученици препознају 

карактеристике насилника и заштите се. Потребно је, међутим, оспособити ученике да препознају и карактеристике жртве и обрате се 

за помоћ адекватној особи. 

У оквиру треће области предвиђено је да се ученици баве питањима медија и њиховом доприносу демократизацији друштва. Та 

област је повезана са многим темама у програмима Грађанског васпитања за претходне разреде. У програму за четврти разред, на 

пример, постоји исход који гласи: ученик ће бити у стању да препознаје у медијима поруке које подстичу прекомерну потрошњу, 

посебно деце и младих. У програму за шести разред дат је исход: ученик ће бити у стању да образложи могући утицај друштвених 

мрежа на ставове и деловање појединца. Из тог разлога може се очекивати да су ученици већ имали прилике да о питањима медија 

промишљају у оквиру рада на различитим садржајима, као и да имају извесну развијеност критичког мишљења о медијима, као извору 

информација и дезинформација. У програму се налази и садржај који се односи на механизме манипулације који се користе у медијима 

(нпр. ускраћивање информације, праплављивање селектованим информацијама, упрошћавање, претерано стручно информисање...). 

Ученици завршног разреда, уколико су од стране наставника добро припремљени, могу сасвим успешно у медијима самостално 



препознати неке од примера манипулације. У овој тематској целини налази се и садржај који се односи на медијску писменост, али се 

она развија на многим садржајима овог изборног програма, у свим разредима, и то сваки пут када се од ученика тражи да проналазе и 

критички разматрају податке који су дати у медијима. 

Као наставак бављења медијима програм предвиђа да ученици у оквиру четврте целине осмисле и реализују кратки филм на тему по 

избору, а која се тиче кључних вредности грађанског друштва. Најважнији моменат ове акције јесте договор ученика о томе којом 

темом ће се бавити и како ће јој приступити. Фокус ове акције, наравно, није на техничком квалитету произведеног филма, иако 

ученици осмог разреда својим мобилним телефонима свакако могу то коректно извести. Као припрему за ту акцију потребно је 

интегрисати пређене садржаје и достигнуте исходе, како би ученици стекли бољи увид у развој кључне, односно међупредметне 

компетенције за одговорно учешће у демократском друштву. У ту сврху треба извршити неки вид рекапитулације о томе шта се све 

дешавало током њиховог изучавања Грађанског васпитања, са посебним освртом на активности у оквиру четврте области, где су 

ученици спроводили акцију у корист деце, истраживали ставове и понашање ученика, симулирали рад парламента итд. То је тренутак 

кад се са ученицима може разговарати и о значају приступа информацијама од јавног значаја с обзиром на то да су у спровођењу акција 

били у ситуацији да су им биле потребне различите информације. Такву рекапутулацију наставник може осмислити на различите 

начине (спонтани разговор, писање есеја, квиз, прављење изложбе на основу сачуваних продуката...), али са истим циљем – да ученици 

постану свесни знања која су стекли, ставова и вештина које су развили, а што је значајно за одговоран живот у демократски уређеној 

заједници. Осврт би требало да садржи процењивање следећих елемената компетенције за одговорано учешће у демократском друштву 

(знања, ставови, вештине): каква је била сарадња у групним активностима, колико смо били отворени за различитости, колико знамо о 

људским правима и проблемима неравноправности, како смо решавали сукобе, да ли познајемо демократске процедуре, колико смо 

били одговорни за сопствене поступке, колико смо исказивали емпатије, колико смо критички промишљали, колико смо били 

толерантни и солидарни, да ли препознајемо опасности и знамо коме да се обратимо за помоћ, да ли у дискусији показујемо вештину 

активног слушања, да ли износимо свој став заснован на аргументима, да ли комуницирамо на конструктиван начин, како смо 

прикупљали и обрађивали податке, да ли имамо став да треба штитити и поштовати људска права, да ли смо спремни да се ангажујемо 

у заштити нечијих права и да ли верујемо у владавину закона. За овај осврт неопходно је планирати више часова и на тај начин 

створити добру подлогу да ученици самостално изаберу тему филма и напишу сценарио. Било би добро да снимљени филм не остане у 

оквирима групе која га је радила, те треба осмислити на који начин ће он бити представљен другим ученицима осмог разреда, али и 

свих других, као и њиховим родитељима. Филм би, с једне стране, требало да буде финале четворогодишњег, а за неке ученике и 

осмогодишњег развоја компетенције за одговорно учешће у демократском друштву, а са друге, прилика да наставник и школа добију 

повратну информацију о свом раду у овој области и идеје о томе како га унапредити. 

 

 

 

 


